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Förord
Energiförsörjning och energianvändning är komplexa frågor. Stockholmsregionen försörjs av flera energisystem, som samverkar eller kompletterar varandra. Avreglering och
ändrade verksamhetsformer har förändrat förutsättningarna för planeringen inom detta
område.
Denna promemoria har tagits fram i ett samfinansierat projekt mellan Regionplane- och
trafikkontoret, Stockholms stad och länsstyrelsen i Stockholms län för att höja kunskapsnivån inom energiområdet och skapa en gemensam bild av nuläget. Ett annat syfte har
varit att ge Stockholms stad ett underlag till en energiplan. Länsstyrelsen och Regionplane- och trafikkontoret har också fått ett underlag som gör det möjligt att sätta den kommunala energiplaneringen och de kommunala energiplanerna i relation till länsnivån.
Promemorian baseras på tre rapporter som ställts samman till en. I promemorian beskrivs
tillförsel och användning av energi år 2003 samt den utveckling som kan förväntas fram
till år 2010 för hela Stockholms län och för Stockholms stad skilt från länet.
Fem kommuner utanför Stockholms län, nämligen Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna och Nyköping visar en kartläggning av energisituationen. En sammanställning görs
över bränsletillgången i regionen för att översiktligt belysa energiutbytet över länsgränserna.
Tomas Andersson, Regionplane- och trafikkontoret, Isabell Lundberg, Länsstyrelsen i
Stockholms län och Elisabet Söderström, Stockholms stad har varit beställargrupp.

Stockholm i juni 2006

Lars Nyberg

Ingela Lindh

Miljö- och planeringsdirektör
Länsstyrelsen i Stockholms län

Stadsbyggnadsdirektör
Stockholms stad

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning
Föreliggande rapport baseras på tre rapporter i PM-format som ställts samman.
I rapporten beskrivs tillförseln och användningen av energi i samt till viss del den utveckling som kan förväntas fram till år 2010 för hela Stockholms län och för Stockholms
stad separerad från länet. Det är främst inom fjärrvärmesektorn som det har varit möjligt
att identifiera och med viss säkerhet bedöma vilka förändringar som kan förväntas ske de
närmaste fem åren. I rapporten redovisas även en kartläggning av energisituationen i fem
kommuner utanför Stockholms län samt en sammanställning över bränsletillgången i
regionen för att översiktligt belysa energiutbytet över länsgränserna.
Stockholms län och Stockholms stad
Fjärr- och kraftvärmeproduktion förväntas öka. Kartläggningen visar att biobränsleanvändningen förväntas öka mest främst till följd av en gynnsam kostnadsbild för elproduktion baserad på biobränslen. Orsaken till den gynnsamma kostnadsbilden är de fördelar
som biobränslebaserad kraftvärmeproduktion får genom handel med elcertifikat och utsläppsrätter. Bland annat planeras två stora kraftvärmeanläggningar för närvarande, en i
Stockholm och en i Södertälje. Även förbränningen av avfall och olika former av bränslekross baserat på återvunnet brännbart material förväntas öka. Oljeanvändningen inom
fjärrvärmesektorn minskar och bedöms fortsätta minska. Även stora befintliga värmepumpar förefaller få svårt att konkurrera med biobränslen. Stigande elpriser försämrar
värmepumparnas konkurrenskraft samtidigt som kombinerad el- och värmeproduktion
baserad på biobränslen får bättre förutsättningar vid högre elpriser.
Effektivare produktion och energieffektivisering i byggnadsbeståndet förväntas möjliggöra nyanslutning till fjärrvärme utan att primärenergianvändningen sammantaget ökar mer
än förhållandevis marginellt i de anläggningar som försörjer fjärrvärmenäten. Däremot
tillkommer bränslebehovet för den ökande andel el som kommer att produceras i de planerade kraftvärmeverken.
Användningen av fjärrkyla förväntas öka och en prognos för Stockholms stad redovisas.
För att bedöma utvecklingen i hela länet krävs fördjupade undersökningar.
Om planer på att ersätta stadsgasen i Stockholms stad med LNG, liquefied natural gas,
förverkligas kan dessa innebära ett behov av cirka 500 GWh LNG.
Användningen av etanol och biogas som fordonsbränsle beskrivs, men den fortsatta utvecklingen är svår att bedöma. Liksom andra sektorer kommer utformningen av framtida
styrmedel att få om inte avgörande så stor betydelse för utvecklingen.
Av kartläggningarna framgår att den totalttillförda energin till länet uppgår till 54 107
GWh och den slutliga användningen till 50 035 GWh år 2003. Av den tillförda energin
går 22 885 GWh till Stockholms stad vilket utgör drygt 42 procent av energitillförseln till
länet.
Den totala energitillförseln till fjärrvärmesystemen i länet uppgår till 13 499 GWh år
2003 var av Stockholms stad svarar för 8 245 GWh vilket motsvarar 61 procent av den,
till fjärrvärmen, i länet tillförda energin.
Underlaget tillåter inte någon total summering av energitillförseln till fjärrvärmen för år
2010. Undersökningen indikerar att värmeproduktionen i fjärrvärmeverken sammantaget
kan förväntas öka med 4-5 procent. Elproduktionen kan komma att mer än fördubblas
från 2003 års nivå.
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Den beskrivna utvecklingen har sin utgångspunkt i de projekt som olika marknadsaktörer
planerar för genomförande före 2010.
Några angränsande kommuner till Stockholms län
Samtliga kommuner använder en stor andel fasta bränslen och har väl utbyggda fjärrvärmesystem. I samtliga de fem kommunerna finns elproduktion i kraftvärmeanläggningar,
dock i varierande omfattning. Bränslemixen för värme- och elproduktionen i kommunerna varierar. I Uppsala dominerar torvanvändningen, 40 procent och avfall 19 procent,
medan biobränsle endast svarar för cirka 5 procent. I Västerås svarar kol och koks för 45
procent och torv för 12 procent, medan biobränsleandelen är 13 procent. Nyköping är den
kommun som har störst oljeandel, 63 procent, och en biobränsleandel på 31 procent. Enköping och Eskilstuna baserar sin energiförsörjning på biobränslen och olja med ungefär
50 procent på vardera energislaget.
Uppsala har stor kapacitet för förbränning av hushållsavfall och förbränner hushållsavfall
från flera kommuner i Stockholms län samt för andra kommuner i regionen. Enköping
bränner främst skogsflis, så kallad GROT. Även i Västerås och Eskilstuna utgörs biobränsleandelen av främst skogsflis. I Nyköping förbränns främst returflis, så kallad RTflis, men även en mindre andel skogsflis.
Energiutbyte i regionen
Det energiutbyte som sker i regionen, Stockholms län och de fem undersökta kommunerna, utgörs främst av energi i hushållsavfall och olika returbränslen. Hushållsavfall
skickas främst till avfallsförbränningsanläggningarna i Uppsala, Linköping och Högdalen. Igelstaverket i Södertälje kan förbränna många olika former av returbränslen, till
exempel med innehåll av plast och målat trä, som till viss del importeras från andra länder. Nyköping har främst inriktat sig på förbränning av RT-flis som hämtas från närområdet men som även importeras.
Samtliga anläggningar som använder skogsflis eftersträvar att köpa upp bränsle lokalt.
Till de kommuner som ligger söder om Stockholms län sker en viss regional import från
Östergötland och Småland, medan kommunerna norr om Stockholms län idag får bränsle
från norr och nordväst.
I ett scenario med utökad användning av biobränslen får samtliga län runt Stockholms län
ett behov av att importera bränslen från andra regioner i landet, och då främst norrifrån,
eller från andra länder. Ett visst överskott förväntas kunna uppstå i Gävleborg och Dalarna förutom i länen längre norrut. Ett transportflöde av biobränslen norrifrån till och igenom Stockholms län är därför att förvänta i framtiden.
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1

Bakgrund

1.1 Uppdraget
På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms läns Landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad har ÅF Process AB genomfört ett kartläggnings- och utredningsarbete.
Arbetet har varit uppdelat i fyra delar, som har redovisats i fyra separata PM:
PM 1 Energibalans 2003 och förändringar till 2010 för Stockholms stad
PM 2 Energibalans 2003 och förändringar till 2010 för Stockholms län
PM 3 Energisituationen i några kommuner i län angränsande till Stockholms län
PM 4 Strategier för utformning av energiscenarier
I föreliggande rapport har PM1-PM3 bearbetats och ställts samman.
En fullständig energibalans för Stockholms stad och Stockholms län redovisas för 2003
och en utblick mot 2010 redovisar de i dag kända förändringarna. I rapporten förklaras
och utvecklas i balanserna ingående poster. I rapporten görs även en beskrivning av utvecklingen inom energiområdet i fem grannkommuner till Stockholms län i syfte att belysa ett eventuellt energiutbyte mellan dessa kommuner och Stockholms län/Stockholms
stad. Studerade kommuner är Enköping, Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Nyköping.
Underlaget som redovisas i rapporten är avsett att användas som ett underlag för energiplanering i regionen. Till viss del har materialet redan använts för energiplaneringen i
Stockholms stad.
Uppdraget har genomförts av en arbetsgrupp inom ÅF-Process AB bestående av Ann
Björnsjö, Maya Forsberg, Kristina Haraldsson och Hans Åkesson, projektledare.
Beställargruppen har utgjorts av Tomas Andersson, Regionplane- och trafikkontoret,
Isabell Lundberg, Länsstyrelsen och Elisabet Söderström, Stockholms stad.

1.1 Rapportens struktur
I rapporten redovisas energibalanser för Stockholms län och för Stockholms stad. I uppdraget ingick att ta fram en energibalans för såväl länet som staden. Rapportstrukturen
innebär att jämförelser mellan länet och staden skall underlättas. I något avsnitt är uppgifterna för länet desamma som för staden, detta förhållande kommenteras i aktuella avsnitt.
Kartläggningen av de fem kommunerna utanför länet har inte gjorts lika grundligt och
redovisningen av resultatet har en annan struktur. Denna del av studien redovisas separat i
rapportens senare del.
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2

Förutsättningar

2.1 Källor
Data för nuläget baseras huvudsakligen på kommundata från Statistiska Centralbyrån,
SCB, år 2003, kompletterat med uppgifter från handläggare på SCB. Exempel på SCB:s
energistatistik för Stockholm redovisas i bilaga 1.
Information har även hämtats från Svensk Fjärrvärmes ”Statistik 2003” för fjärrvärme
och fjärrkyla, Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB för stadsgas och fjärrvärme, Stockholm Vatten, Miljörapport 2003 och 2004, Svensk biogasförening , rapport
610206 ”Biogas i region Mälardalen” och Energimyndighetens skrift ”Energiläget 2004”.
Gällande etanolanvändningen har uppgifter från SCB, Svenska Petroleuminstitutet (SPI)
och Storstockholms Lokaltrafik (SL) använts. Material har samlats in från ett antal kommuner och energibolag, inom och utom länet, och representanter för dessa har intervjuats
främst för att få underlag för utblicken mot år 2010.

2.2 Förenklingar och felkällor
SCB uppger att statistiken för oljeprodukter innehåller felkällor. Oftast ligger företagens
huvudkontor i Stockholm, och fakturorna ställs dit. SCB baserar uppgifterna på uppgifter
från oljebolagens system, som är kopplade till ortskoder. I statistiken redovisad användning bedöms därför vara större än vad den är i verkligheten. En annan felkälla är att nya
kunder som ännu inte har klassificerats finns redovisade i en restpost i oljebolagens system. SCB lägger dessa i posten för servicesektorn, vilket gör att fördelningen på kunderna inte är helt korrekt. Produkterna kan också fraktas från inköpsorten till ort i annan
kommun/annat län där slutanvändning sker, vilket också leder till fel i statistiken.
Fjärrkylan ingår inte i de totala energibalanserna utan redovisas separat. Orsaken är att
posten tillförd energi är svår att entydigt definiera. Av dessa orsaker redovisas endast
produktion av kyla. Oftast samproduceras största delen av fjärrkylan med fjärrvärme i
värmepumpar, där elen till värmepumparna har i statistiken hänförts till fjärrvärmeproduktionen. Det är svårt att hitta en uppdelning av hur stor del av elanvändningen som
skall hänföras till fjärrvärmen respektive fjärrkylan. Utöver detta kommer el för att driva
kylmaskiner.
Användningen av etanol beräknas med uppgifter endast från de två största användningsområdena som är SL:s busstrafik och den 5 procent andel etanol som blandas i bensinen för privatbilism i Stockholms län. Statistiken som har använts avser år 2003. De
senaste årens snabba utveckling är inte därför inkluderad. Det har antagits att SL:s etanoldrivna bussar främst är innerstadsbussar och därmed enbart trafikerar Stockholms
stad.
Uppgifter om biogas för 2003 har för alla kommuner i länet utom Stockholms stad hämtats från rapporten ”Biogas i region Mälardalen”. Siffrorna i rapporten är från 2000/2001
och biogasproduktionen dessa år får representera läget för år 2003. En del av biogasen
används för värmeproduktion i fjärrvärmeverk och resterande biogas har hänförts till
sektorn ”industri”, eftersom ingen fordonsgas produceras enligt ovan nämnda rapport.
Biogas till bostäder/servicesektorn bedöms vara marginell eller obefintlig.
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2.3 Definitioner
Energiredovisning för värmepumpar
Fjärrvärmeproduktionen med värmepumpar, både omgivningsvärmen från sjö- och spillvatten och den tillsatta elen, betraktas som tillförd energi.
De värmepumpar som finns i småhus behandlas inte på samma sätt som värmepumparna i
fjärrvärmesystemen. I energibalansdiagrammen redovisas elanvändningen för dessa värmepumpar tillsammans med övrig elanvändning för bostäder/service som en enda post.
Energianvändningen för uppvärmning av småhus är i verkligheten något större än vad
som redovisas i balanserna, eftersom den upptagna värmen från luft, berg, mark eller
sjövatten inte är inkluderad i statistiken.
Slutanvändning av bränslen
Posterna för slutlig användning av olika bränslen är redovisad som brutto tillförd energi
till olika användare. Vid användning av bränslena uppstår förluster i ett steg efter det som
i diagrammen, i
respektive Figur 5, definieras som slutanvändning. Förluster uppstår till exempel vid
olje- och vedeldning i en panna i småhus eller flerbostadshus. Dessa förluster bör hållas i
åtanke vid jämförelser med till exempel slutlig användning av fjärrvärme, som ju är en
slutprodukt utan ytterligare omvandlingsförluster när de tillförs en byggnad.
Normalårskorrigering
För att kunna jämföra olika års energianvändning för uppvärmning måste hänsyn tas till
om året varit kallare eller varmare än normalt eftersom utomhustemperaturen över året
påverkar uppvärmningsbehovet. Studeras långsiktiga trender, kan siffrorna justeras för
temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s grad-dagar och normalår.
Normalåret beräknas som ett genomsnitt för åren mellan 1961 och 1979 och används som
ett jämförelsemått. Normalårskorrigeringsmetoden tar inte hänsyn till skillnader i temperaturberoende mellan olika delar av bebyggelsen.
Redovisade energibalanser baserar sig på verklig tillförsel och användning av energi under aktuellt år, 2003, och är således inte normalårskorrigerade.
Grundlastbehov och spetslastbehov
Grundlastbehovet föreligger under lång tid av året, medan spetslastbehovet endast föreligger under kortare perioder. Spetslastbehov är den energi som krävs under kalla perioder utöver grundlastbehovet.
Anläggningar med höga investeringskostnader, till exempel biobränsleanläggningar, kräver långa drifttider och används därför för att producera grundlasten. Oljeeldade anläggningar, som har låga investeringskostnader, är lämpliga för spetlastbehovet. Bränslet till
spetslastanläggningar är oftast dyrare än till grundlasten, men användningen av det är
oftast liten.

2.4 Ägarförhållanden – fjärrvärme
Den del av energiverksamheten som kommunala och privata energiföretag inom fjärrvärmesektorn bedriver och utvecklar omsätter en betydande del av den totala energin i
länet.
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En idag relativt vanlig situation är att de tidigare kommunalt ägda energibolagen och
deras verksamhet inom kraft- och värmeproduktion har sålts till privata företag. Några
konsekvenser av detta är att priser för el och värme blivit mer marknadsstyrda samt att det
energiplaneringsarbete som tidigare bedrevs i det kommunala energibolaget inte längre
alltid betraktas som en angelägenhet för kommunen på samma sätt som tidigare. Det
medför att dessa kommuner har mindre resurser och i vissa fall förlitar sig på att de privata energiföretagen sköter planeringen av kommunens energiförsörjning.
Här är det dock viktigt att påpeka att de energibolag som tagit över fjärrvärmeverksamheten oftast endast tagit över just den delen av energiverksamheten. Övriga delar,
som enskild uppvärmning, transporter, energieffektivisering, hantering av brännbart avfall, utvinning av biogas, information om energi med mera, är fortfarande viktiga och
något som kommunerna bör planera och ha strategier för.
Det bör ligga i varje kommuns intresse att informera och påverka kommunens invånare så
att en för kommunen hållbar utveckling, vad avser användningen av energi, kan uppnås.
I bilaga 2 redovisas ägarförhållandena för fjärrvärmebolagen i Stockholms län.
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3

Energibalanser år 2003

3.1 Förklaringar till energibalansdiagrammen
Energibalanserna för Stockholms län respektive Stockholms stad är uppbyggda på ett
enhetligt sätt. I det här avsnittet görs en kort beskrivning av diagrammens uppbyggnad.
Diagrammen är som framgår uppbyggt i tre block. Ovanför det översta blocket redovisas
de bränslen och övriga energislag som tillförs. Viss del av den tillförda energin går direkt
till block 2 och 3, som beskriver slutanvändningen av energin, medan andra delar omvandlas till andra energiformer samtidigt som vissa förluster uppstår. Omvandlingen illustreras med pilen under block 1, och distributions- och omvandlingsförluster visas nere
till höger om pilen.
Ovanför block två redovisas nya färgmarkeringar för de energislag/energibärare som
omvandlingen resulterat i. Fjärrvärme och stadsgas är benämningen på tillkommande
energislag/energibärare utöver de som fanns med i tillförselblocket, block 1. När användningen skall beskrivas kommer även den el som producerats inom länet med i diagrammen. I block 2 redovisas den slutliga användningen uppdelad på olika energibärare,
och genomgående i blocken används samma färgmarkering för respektive energislag/energibärare.
I block 3 redovisas hur samma energimängd, som i block 2, slutanvänds men är i detta
block uppdelat på industri, bostäder och service samt transporter.

3.2 Total energibalans för Stockholms län
Diagrammet i
visar total energitillförsel och energianvändning inom Stockholms län. Energianvändningen finns även presenterad för de tre sektorerna industri som även inkluderar jordbruk,
bostäder/service med bland annat offentlig verksamhet samt transporter i län. I diagrammet ingående poster förklaras och utvecklas i avsnitten direkt efter figuren.
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Energitillförsel och användning i Stockholms län år 2003 1
Råolja och oljeprodukter
Värmepump 4

Biobränslen 2

Kol och koks
Övrigt5

Avfall3

Torv

El (ej prod. i Stockholms län)

Total tillförd energi i Stockhoms län 2003 uppdelad på energislag, 54107 GWh

1500

519

19480

856

5905

1444

3805

20508

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärme

Totala förluster, 3982 GWh
Distributionsförluster
2573
Fjärrvärme

Stadsgas

El

Omvandlingsförluster
1409

Total slutlig användning 2003 uppdelat på energibärare,
50035 GWh

12017

16743

19577

401 (stadsgas)

12 (kol och koks)

1174 (biobränsle)

16 (avfall)
95 (övrigt)

Total slutlig användning 2003 uppdelat på sektorer (och energibärare), 50035 GWh
Industri
6482
728 (fjärrvärme)
1416 (olja)
3628
11289
70
(stadsgas)
12
(kol och koks)
442 (biobränsle)
1
(avfall)
95 (övrigt)

Transporter
13127

Bostäder, service
30427

3646

14855

331 (stadsgas)
380 (biobränsle)

11681

1094 (el)
352 (biobränsle)

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 3805 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 2571 och drivenergi från el 1234 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm.

Figur 1

Energitillförsel och användning i Stockholms län år 2003.
Figuren finns även i förstorat format i bilaga 3.
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3.2.1 Fjärrvärmeutbyte
Det sker ett relativt stort utbyte av fjärrvärme mellan kommunerna inom länet, men inget
utbyte sker med kommuner utanför länet, se Figur 2. Utbytet mellan kommunerna beskrivs i kapitel 1. Figuren finns även i förstorat format i bilaga 5.

Figur 2

Modell över fjärrvärmenäten i Stockholmsområdet. Linjernas tjocklek visar
ledningarnas flödeskapacitet. Fortum Värmes tre nät är Centrala nätet,
Västra nätet och Södra nätet." Copyright bakgrundskarta
SBK/Lantmäteriet.
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3.2.2 Råolja och oljeprodukter
Den totalt tillförda mängden fossil olja¸ enligt SCB:s statistik, inkluderar drivmedel såsom bensin och diesel. Hur användningen fördelas på olika sektorer inom länet framgår
av den nedre delen av
.

3.2.3 Biobränsle
Totalt tillfördes 5905 GWh biobränsle till länet år 2003. I Figur 3 redovisas användningen
av biobränsle fördelat på olika fraktioner.

Biobränsletillförsel 2003
7000

5905

6000

5000

4000
[GWh]

3753

3000

2000
1561

1000
347

244

0
Totalt

Figur 3

Träbränsle

Avlutar (tallbeck mm)

Etanol

Biogas

Tillförsel av biobränsle till Stockholms län 2003.

Biobränslet används främst för fjärrvärme- och elproduktion, men cirka 20 procent,
1174 GWh, används som bränsle inom ”slutlig användning”. Biobränslets fördelning i
användarledet framgår av Tabell 1.
Sektor
Trädbränsle
Etanol
Biogas

Industri
[GWh]
280

Bostäder, service
[GWh]
380

162*

0,6

Transporter
[GWh]
347
4,5

*71 GWh används för intern el- och värmeproduktion på Stockholm Vatten. Biogasproduktionen i
övriga länet (utöver de 67 GWh som används i olika fjärrvärmeverk och inte inkluderas i tabellen
ovan) antas också användas inom industrisektorn, främst för intern el- och värmeproduktion.
Tabell 1

Fördelning av slutlig användning av biobränslen i Stockholms län.
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3.2.4 Avfall
I diagrammet i Figur 1 avser posten avfall endast hushållsavfall och posten övrigt innehåller bland annat industriavfall, bränslekross och olivkärnor.

3.2.5 Elanvändning
Elanvändningen för sektorn ”Bostäder, service” i länet är totalt 14 855 GWh, vilket framgår i diagrammet i Figur 4. I figuren redovisas även elanvändningens fördelning på olika
användare i länet inom sektorn bostäder och service.

Elanvändning 2003 i bostäder, service- sektorn
16000
14855
14000

12000

10000
[GWh]
8000

6000

5339
4678

4000
2504
1872

2000

462
0
Totalt

Figur 4

Övriga tjänster

Offentlig verksamhet

Hushåll- flerbostadshus

Hushåll- småhus

Hushåll- fritidshus

Elanvändning 2003 i bostäder och i servicesektorn i Stockholms län.

Gränsdragningen mellan offentlig verksamhet och privat verksamhet är otydlig i statistiken. Övriga tjänster innefattar bland annat detaljhandel, bankverksamhet, utbildning, tele
och post samt annan privat service, men kan även innehålla viss offentlig verksamhet, till
exempel inom fastighetsförvaltning. SCB uppger att gränsdragningen mellan privat och
offentlig fastighetsförvaltning är svår att utläsa i statistiken.
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3.3 Total energibalans för Stockholms stad
Diagrammet i Figur 5 visar total energitillförsel och energianvändning inom Stockholms
stad. Energianvändningen finns även presenterad för de tre sektorerna industri (inkluderar
även jordbruk), bostäder/service (bland annat offentlig verksamhet) och transporter (inom
staden).

Energitillförsel och användning i Stockholms stad år 20031

Råolja och oljeprodukter
Värmepump4

2

Kol
Övrigt5

Biobränslen
El (ej prod. i Stockholms kommun)

Avfall

3

Total tillförd energi i Stockhoms stad 2003 uppdelad på energislag, 22885 GWh

7770

1488

2752

856

2829

671

6565

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärme

Totala förluster och nettoexport, 2920 GWh

Fjärrvärme

Stadsgas

Distributionsförluster
1123
Omvandlingsförluster
1082

El

Nettoexport
7166

Total slutlig användning 2003 uppdelat på energibärare,
19965 GWh
401 (stadsgas)
269 (biobränsle)

6615

5869

6726
16 (avfall)
69 (övrigt)

Bostäder, service
13411

Industri
1326
253 (fjärrvärme)
192 (olja)
70 (stadsgas)
6362
71 (biobränsle)
16 (avfall)
69 (övrigt)
655 (el)

1378

Transporter
5228

5318

4299
175 (biobränsle)
754 (el)

331 (stadsgas)
23 (biobränsle)

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 2829 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 1956 och drivenergi från el 873 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm.
6 Nettoexport av fjärrvärme till omgivande kommuner

Figur 5

Energitillförsel och användning i Stockholms stad år 2003.
Figuren finns även i förstorat format i bilaga 4.
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3.3.1 Fjärrvärmeutbyte
Nettoexport i diagrammet i Figur 5 definieras som mellanskillnaden mellan den fjärrvärme, i form av hetvatten, som exporteras och importeras till/från andra kommuner. För
Stockholm var det en nettoexport 2003. Således producerades det mer i anläggningarna
belägna inom Stockholms stad än vad som förbrukades hos stadens fjärrvärmekunder.
Fjärrvärmenäten i Stockholm hade 2003 främst utbyte med grannkommunerna Järfälla,
Sollentuna, Lidingö, Solna och Södertälje.

3.3.2 Råolja och oljeprodukter
Den totalt tillförda mängden fossil olja¸ enligt SCB:s statistik, inkluderar drivmedel såsom bensin och diesel. Hur användningen fördelas på olika sektorer inom staden framgår
av den nedre delen av Figur 5.

3.3.3 Biobränsle
Totalt tillfördes 2 752 GWh biobränsle till staden år 2003. I Figur 6 visas användningen
av biobränsle fördelat på olika fraktioner.
Biobränsletillförsel 2003
3000
2752

2500

2000
1760
[GWh]
1500

1000
735

500
170

85

0
Totalt

Figur 6

Tträbränsle

Avlutar (tallbeck mm)

Etanol

Biogas

Tillförsel av biobränsle till Stockholms stad 2003.

Biobränslet används främst för fjärrvärme- och elproduktion, men cirka 10 procent,
269 GWh, används som bränsle inom ”slutlig användning”. Biobränslet i användarledet
fördelar sig enligt Tabell 2.
Sektor

Industri
[GWh]

Trädbränsle
Etanol
Biogas

Bostäder, service
[GWh]
22

71*

0,6

Transporter
[GWh]
170
4,5

*Används för intern el- och värmeproduktion inom Stockholm Vatten.
Tabell 2

Fördelning av slutlig användning av biobränslen i Stockholms stad.
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3.3.4 Avfall
I diagrammet i Figur 5 avser posten avfall endast hushållsavfall och posten övrigt innehåller bland annat industriavfall, bränslekross och olivkärnor.

3.3.5 Elanvändning
Elanvändningen för sektorn ”Bostäder, service” är totalt 5 318 GWh, vilket visas i diagrammet i Figur 7. I figuren redovisas även elanvändningens fördelning på olika användare inom sektorn bostäder och service.

Elanvändning 2003 i bostäder, service- sektorn
6000
5318
5000

4000

[GWh]
3000
2561

2000

1064

905

1000

784

4
0
Totalt

Figur 7

Övriga tjänster

Offentlig verksamhet

Hushåll- flerbostadshus

Hushåll- småhus

Hushåll- fritidshus

Elanvändning 2003 i bostäder och i servicesektorn i Stockholms stad.
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3.4 Energibalans för fjärrvärme
– Stockholms län
I diagrammet i Figur 8 visas hur fjärrvärmen i Stockholms län producerades 2003. Värmepumpar och biobränslebaserad produktion står för den större delen av produktionen.
Under rubriken ”slutlig användning” har sektorn bostäder, service specificerats och delats
upp i offentlig verksamhet, övriga tjänster samt hushåll - småhus och hushåll - flerbostadshus.
Energitillförsel till fjärrvärmeproduktion och användning i Stockholms län år 2003 1
Råolja och oljeprodukter
4
Värm epump

Kol och koks
5
Övrigt

Biobränslen 2

Torv

Avfall3

El

Tillförd energi till fjärrvärme i Stockholms län 2003 uppdelad på energislag, 13499 GWh

167
1659

951

519

4301

805

3805

1293

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärm e

Totala förluster och nettoexport, 1482 GWh
Distributionsförluster
952

Om vandlingsförluster
529

Slutlig användning av fjärrvärme, 12017 GWh
Industri
728
Offentlig verksam het
1477
Övriga tjänster
2124

Hushåll, småhus
381

Hushåll - flerbostadshus
7308

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsumm orna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 3805 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 2571 och drivenergi från el 1234 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm .

Figur 8

Energitillförsel till fjärrvärmeproduktion och användning
i Stockholms län år 2003.
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3.4.1 Kraftvärme i fjärrvärmesystemen
År 2003 producerades cirka en tredjedel av fjärrvärmen i länet, eller 4 074 GWh av totalt
12 978 GWh fjärrvärme, i kraftvärmeverk. Elproduktionen i dessa kraftvärmeanläggningar uppgick till 1 373 GWh.

3.4.2 Fjärrkyla
Produktionen av fjärrkyla i Stockholms län uppgick till 423 GWh per år. Den distribuerades främst inom Fortums tre största fjärrkylanät i Stockholms stad, där produktionen
främst sker i värmepumpar med samtidig fjärrvärmeproduktion. Därutöver finns fjärrkylanät i Solna/Sundbyberg, Södertörn (Botkyrka, Salem och Huddinge), Södertälje,
Sollentuna och Norrtälje.
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3.5 Energibalans för fjärrvärme
– Stockholms stad
I diagrammet i Figur 9 visas hur fjärrvärmen i Stockholms stad producerades 2003. Värmepumpar och biobränslebaserad produktion står för den större delen av produktionen.
Under rubriken ”slutlig användning” har sektorn bostäder, service specificerats och delats
upp i offentlig verksamhet, övriga tjänster samt hushåll - småhus och hushåll - flerbostadshus.
Energitillförsel till fjärrvärmeproduktion och användning i Stockholms stad år 20031
Råolja och oljeprodukter

Biobränslen2

Kol

Avfall3

Värmepump

4

Övrigt 5

El

Tillförd energi till fjärrvärme i Stockholms stad 2003 uppdelad på energislag, 8245 GWh

68
799

951

2109

805

684

2829

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärme

Totala förluster och nettoexport, 1630 GWh
Distributionsförluster
529
Omvandlingsförluster
385
Nettoexport6
716

Slutlig användning av fjärrvärme, 6615 GWh
Industri
253
Offentlig verksamhet
754
Övriga tjänster
1182

Hushåll, småhus
106

Hushåll, flerbostadshus
4320

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 2829 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 1956 och drivenergi från el 873 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm.
6 Nettoexport av fjärrvärme till omgivande kommuner

Figur 9

Energitillförsel till fjärrvärmeproduktion och användning
i Stockholms stad år 2003.
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3.5.1 Kraftvärme i fjärrvärmesystemen
År 2003 producerades cirka hälften av fjärrvärmen i Stockholms stad, eller 3 623 GWh av
totalt 7 331 GWh fjärrvärme, i kraftvärmeverk. Elproduktionen i dessa kraftvärmeanläggningar uppgick till 1 192 GWh.

3.5.2 Fjärrkyla
Produktionen av fjärrkyla i Stockholms stad uppgick till 345 GWh per år. Den distribuerades främst inom Fortum Värmes tre största fjärrkylanät och produktionen skedde främst
i värmepumpar med samtidig fjärrvärmeproduktion.

3.6 Produktion av inköpt el
Den el som används i Stockholms län och Stockholms stad, men som inte produceras där,
kan förutsättas ha en produktionsmix antingen enligt den svenska eller nordiska produktionsmixen. Eftersom elmarknaden i Norden är gemensam, bedöms den nordiska produktionsmixen vara mest relevant i detta sammanhang. För fullständighetens skull redovisas
här även den svenska mixen.

3.6.1 Norden
Elproduktionen i Norden år 2003 beskrivs av diagrammet i Figur 10.

Elproduktion och nettoimport i Norden (exkl. Island) 2003
[%]

Nettoimport 4,5%
Övrigt 0,7%
KVV (KV) gas 5,9%
KVV (KV) olja 1,9%

KVV (KV) kol 11,7%
Vattenkraft 44,2%

KVV (KV) biobränsle (inkl. torv)
6,3%
Vindkraft 1,7%

Kärnkraft 22,9%

Figur 10

Elproduktion och nettoimport i Norden 2003.

Av Figur 10 framgår det att vattenkraft dominerar i den nordiska mixen och att andelen
kärnkraft är stor. För elproduktion i kraftvärmeverk används främst fossila bränslen. Av
skattetekniska skäl redovisades år 2003 i många svenska kraftvärmeanläggningar med
både fossil- och biobränslebaserad produktion att elproduktionen härrörde från de fossila
bränslena och värmeproduktionen från biobränslena. Andelen biobränslebaserad elpro-
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duktion i kraftvärmeanläggningar är av den anledningen förhållandevis låg för 2003.
Möjligheten till denna typ av redovisning har sedan dess tagits bort. Det innebär att andelen biobränslebaserad elproduktion idag har ökat utan att produktionsmixen i anläggningarna har ändrats (vissa förändringar i produktionen kan dock ha skett utöver detta).

3.6.2 Sverige
Fördelningen i den svenska produktionsmixen skiljer sig från den nordiska mixen. Figur
11 visar hur fördelningen i Sverige såg ut år 2003. En skillnad är exempelvis att kärnkraftens andel av den svenska mixen är större än den för vattenkraft och att andelen elimport
är större. Cirka 9 procent av elen importerades. Andelen elproduktion i kraftvärmeverk är
betydligt mindre i Sverige. Precis som i den nordiska mixen dominerar fossila bränslen i
kraftvärmeverken, medan andelen biobränsle är högre.
De omnämnda skattereglerna i Sverige för kraft- och värmeproduktion i kraftvärmeverk
gör att statistiken för använda bränslen för elproduktion får ännu större genomslag i den
svenska mixen. Fossilt bränsle registreras som bränsle för elproduktion och biobränsle
som bränsle för värmeproduktion.

Elproduktion och nettoimport i Sverige 2003
[%]

Nettoimport 8,9%
KVV (KV) gas 0,4%
KVV (KV) olja 2,9%
KVV (KV) kol 3,0%
KVV (KV) biobränsle 2,8%
Vindkraft 0,4%

Vattenkraft 36,7%

Kärnkraft 45,0%

Figur 11

Elproduktion och nettoimport i Sverige 2003.
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4 Förändringar i energibalanser
till år 2010
4.1 Förutsättningar
Inom ramen för detta projekt har endast de större förändringar som påverkar energibalansen fram till år 2010 beaktats.
För vissa konkreta stora förändringar, som till exempel nya värme- eller kraftvärmeanläggningar, illustreras förändringarna till 2010 i siffror, medan mer osäkra förändringar
beskrivs övergripande.
För vissa fjärrvärmesystem som behandlas nedan har antaganden om verkningsgrader och
andra anläggningsdata gjorts där så har krävts. De data som har hämtats från energibolagen har vid behov anpassats för att kunna användas i det här sammanhanget. Det är därför
inte alltid officiella siffror från respektive bolag som presenteras. Siffror från diagrammen
bör med andra ord inte användas i andra sammanhang utan är främst tänkta att visa tendenser angående hur bränslemix och produktion förändras i respektive system.
För de flesta systemen används verkliga data för år 2003, vilket inte var ett normalår.
Således kan förändringar i fjärrvärmeproduktion mellan de två åren 2003 och 2010 delvis
bero på att 2003 är ett verkligt år och 2010 ett beräknat normalår i vissa av bedömningarna.

4.2 Fjärrvärmens utbredning
Fjärrvärmenäten i Stockholms stad är ihopkopplade med nät i vissa angränsande kommuner. Produktionsanläggningar i andra kommuner kan delvis försörja Stockholms stad
med värme och anläggningar i Stockholm andra kommuner till viss del.
Bland annat det södra fjärrvärmesystemet har utbyte med nätdelar och produktionsanläggningar som inte ligger inom Stockholms stad. Det är främst förändringar i det gemensamma systemet för Södertälje, Botkyrka, Salem och Huddinge som berör det framtida
centrala/södra nätet i Stockholms stad.
Lidingö försörjs i huvudsak från anläggningar i Stockholm via det centrala systemet. Endast en marginell värmeproduktion sker på Lidingö. Det förväntas inte ske några större
förändringar där fram till 2010.
Ett visst utbyte sker även med Norrenergi, men inte heller där förväntas några mer betydande förändringar fram till 2010.
I det Västra nätet sker ett utbyte med främst Sigtuna/Brista, Upplands Väsby och Järfälla.
Även det nät som försörjer Sollentuna kommun är kopplat till det Västra nätet. Systemet
förväntas inte genomgå några större förändringar fram till 2010.
Kartan i bilaga 5 illustrerar fjärrvärmenätens nuvarande utbredning i de centrala delarna
av länet och hur dessa har integrerats. Ytterligare integration planeras, vilket bland annat
framgår av här följande avsnitt.
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4.3 Fjärrvärme i södra och centrala delarna av
systemet
4.3.1 Södra och Centrala fjärrvärmesystemet i Stockholms
stad
De södra och centrala fjärrvärmesystemen planeras att byggas ihop kommande år. Denna
sammankoppling kommer att påverkar bränslemixen i det totala systemet. Utöver detta
förväntas följande förändringar kunna komma att genomföras fram till år 2010 (jämfört
med 2003).
•

Ny biobränslebaserad kraftvärmeanläggning i Värtaverket

•

Konvertering till bioolja i anläggningen som benämns kraftvärmeverk nr 1,
KVV1, i Värtaverket

•

Konvertering till bioolja i panna 5, P5, Högdalen

•

Rökgaskondensering i anläggningen som benämns kraftvärmeverk nr 6, KVV6,
Värtan

•

Ny biobränslebaserad kraftvärmeanläggning i Igelsta (utbyte med Fortum Värmes system påverkar hur Fortum Värmes anläggningar körs)

•

Ny avfallseldad panna , som benämns P4, i Högdalen har tagits i drift efter 2003

•

Skatteförändringar har gjort att körordningen i fjärrvärmesystemets anläggningar
ändrats sedan 2003 och kraftvärmeproduktion prioriteras, bland annat går KVV6
före värmepumpar, vilket inte var fallet 2003

Utfall för 2003 är hämtat från miljörapporter och Svensk fjärrvärmes statistik och utgör
därmed inte ett normalår. Baserat på produktionssiffror för år 2003 och beräkningar från
Fortum Värme för fallet år 2010 med förutsättningar enligt ovan förväntas följande förändringar ske. Bränsletillförsel för fjärrvärme- och elproduktion för Fortum Värmes anläggningar i det centrala/södra fjärrvärmesystemet förändras enligt diagrammet i Figur
12.
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Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i centrala/södra fjärrvärmesystemet i
Stockholm 2003 jämfört med 2010
4500

4000

3500

3000bränsle [GWh]
Tillfört
2500

2003
2010

2000

1500

1000

500

0
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i centrala/södra
fjärrvärmesystemet i Stockholms stad.

En viss ökning av kolanvändningen är att vänta till följd av att produktion av el i det koleldade kraftvärmeverket i Värtan förväntas öka till följd av en förbättrad konkurrenssituation gentemot andra produktionsalternativ. Användningen av övriga fossila bränslen fasas
nästan helt ut till år 2010. Även värmepumpsanvändningen förväntas minska. En stark
ökning av biobränsle- och avfallsanvändning inom fjärrvärmeproduktionen förväntas till
år 2010.
Bedömda förändringar i fjärrvärme- och elproduktion till 2010 presenteras i Figur 13.

Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggningarna i södra/centrala
fjärrvärmesystemet i Stockholm 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i anläggningarna i
centrala/södra fjärrvärmesystemet.
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Både fjärrvärme- och elproduktionen förväntas öka. Observera att ökningen i levererad
fjärrvärme inte nödvändigtvis motsvarar ökningen i kundunderlag i det centrala/södra
systemet. Import och/eller export mellan andra nät ändras.
Det centrala/södra fjärrvärmesystemet har utbyte med systemen i Solna/Sundbyberg
(Norrenergi) och Södertörn/Södertälje (SFAB och Söderenergi/Telge energi). Enligt
Norrenergi förväntas en viss expansion av fjärrvärmenätet och eventuellt kan det bli fråga
om ytterligare konvertering av oljepannor till biobränsle. Då de förväntade förändringarna
är relativt små och inga beslut föreligger, görs ingen närmare presentation av 2010-fallet
för Norrenergi. Förändringar i Södertörn/Södertälje presenteras i efterföljande avsnitt.

4.3.2 Fjärrvärmesystemet i Södertälje, Botkyrka, Salem och
Huddinge
Huvuddelen av värmeproduktionen för nätet sker i Igelstaverket, där ett nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk planeras och förväntas vara i drift 2010. Det finns idag ingen
kraftvärmeproduktion i nätet. Den tillkommande elproduktionen när den nya anläggningen är i drift leder till en ökad total bränsleanvändning. Värmeproduktionen förväntas
inte förändras mer än marginellt.
Uppgifter från Söderenergi om dagens produktionsmix och den förväntade förändringen
fram till år 2010 ligger till grund för följande beskrivning. Bränsleanvändningen för fjärrvärme- och elproduktion i Söderenergis och SFAB:s anläggningar i det gemensamma
fjärrvärmesystemet förväntas förändras enligt diagrammet i Figur 15.

Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i Söderenergi/Telge Energi´s och SFAB´s
fjärrvärmesystem i Södertälje, Botkyrka, Salem och Huddinge idag jämfört med 2010
1600

1400

1200
Tillfört bränsle [GWh]
1000

2003
2010

800

600

400

200

0
olja

Figur 14

bränslekross

torv

biobränsle

övrigt

Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i fjärrvärmesystemet i Södertälje, Botkyrka, Salem och Huddinge.

En stor ökning av biobränsle- och bränslekrossanvändningen förväntas, medan användningen av torv minskar. Totalt sett förväntas ingen stor ökning av kundunderlaget i
fjärrvärmenätet.
Som framgår ökar bränsleanvändningen, eftersom elproduktion tillkommer i systemet.
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Förväntade förändringar i fjärrvärme- och elproduktion till 2010 presenteras i Figur 15.

Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggningarna i
Söderenergi/Telge Energi´s och SFAB´s fjärrvärmesystem i Södertälje, Botkyrka, Salem och
Huddinge 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i anläggningarna i fjärrvärmesystemet i Södertälje, Botkyrka, Salem och Huddinge.

Fjärrvärmeproduktionen förväntas öka något, eftersom nettoimporten från Fortum Värme
förväntas minska från en redan idag låg nivå. Elproduktion tillkommer i det nya kraftvärmeverket.

4.4 Fjärrvärme i västra delarna av systemet
4.4.1 Västra fjärrvärmesystemet – Hässelbydelen i Stockholms stad
Det Västra fjärrvärmesystemet kopplades ihop med fjärrvärmenäten i Sigtuna och Upplands Väsby i september 2004, vilket medförde att bränslemixen för anläggningarna i
denna del av fjärrvärmesystemet ändrades jämfört med 2003. Dessutom har följande
mindre förändringar skett sedan 2003:
•

Mindre oljeanvändning i kraftvärmeenheterna i Hässelbyverket (till förmån för
pellets)

•

Konvertering av träpulveranläggning i Vilunda till träpulver och bioolja, vilket
även medförde en kapacitetsökning

Hässelbydelen, som är det ursprungliga västra nätet och den del som är lokaliserad inom
Stockholms stad, presenteras här separat. År 2003 var delen inom Stockholm ett separat
nät. Särredovisningen innebär att det är lättare att se förändringar per anläggning/nätdel.
Övriga delar av systemet presenteras i efterföljande avsnitt.
Baserat på produktionssiffror, utfall för 2003, hämtat från Svensk Fjärrvärmes statistik
samt med vissa antaganden om verkningsgrader i olika anläggningar och utfall/prognos
för år 2005 förväntas bränsletillförsel respektive produktion inom Fortum Värmes anläggningar i Hässelbydelen av västra fjärrvärmesystemet förändras enligt nedanstående
diagram. Hänsyn har tagits till de förändringar som beskrivits ovan. Beräkningarna för
2005 har gjorts av två examensjobbare hos Fortum Värme med en nyligen framtagen
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modell. Inga större förändringar i fjärrvärmesystemet från 2005 till 2010 är kända idag
och bedömningarna får här representera 2010. Figur 16 visar hur bränsletillförseln förväntas förändras mellan 2003 och 2010.

Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i Västra fjärrvärmesystemet (exkl. Brista,
Järfälla mm) i Stockholm 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i västra fjärrvärmesystemet i Stockholms stad.

Såväl olje- och biobränsleanvändningen (pellets) förväntas minska efter sammankopplingen mellan Västra fjärrvärmenätet och Brista kraftvärmeverket, som är huvudanläggningen i det tillkommande nätet. Produktionen i Hässelbydelen av nätet ersätts av
import av biobränslebaserad (flis) kraftvärme från Brista.
Förväntade förändringar i fjärrvärme- och elproduktion från 2003 till 2010 presenteras i
Figur 17.
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Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggningarna i Västra
fjärrvärmesystemet (exkl. Brista, Järfälla mm) i Stockholm 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i anläggningarna i Västra
fjärrvärmesystemet i Stockholms stad.

Både fjärrvärme- och elproduktionen i anläggningarna i Hässelbydelen av västra fjärrvärmenätet minskar jämfört med 2003, eftersom importen från Brista ersätter viss produktion i Hässelbydelen av systemet i 2010-fallet.
Det Västra fjärrvärmesystemet omfattar numera, som nämnts, även Sigtuna och Upplands
Väsby, systemet har även utbyte med Järfälla och Sollentuna. I Sollentuna förväntas inga
större förändringar vad gäller produktion från 2003 fram till 2010. Förändringar i Sigtuna,
Upplands Väsby och Järfälla presenteras i efterföljande avsnitt.
Förväntade förändringar i fjärrvärme- och elproduktion från 2003 till 2010 (2005) presenteras i Figur 17.

4.4.2 Fjärrvärmesystemet i Sigtuna (Brista) och Upplands
Väsby
Näten i Sigtuna och Upplands Väsby kopplades ihop med det Västra fjärrvärmesystemet i
september 2004, vilket medförde att bränslemixen för produktionsanläggningarna i Sigtuna och Upplands Väsby ändrades jämfört med 2003.
Baserat på produktionssiffror för år 20031 och Fortum Värmes prognos för år 2005 förväntas bränsletillförsel respektive produktion inom Fortum Värmes anläggningar i Sigtuna och Upplands Väsby förändras enligt diagram i Figur 18. Beräkningarna för 2005
kommer från samma modell som användes för Hässelbydelen i avsnittet ovan. Mellan
2005 och 2010 finns det idag inga kända större förändringar och nätet förväntas bara expandera marginellt enligt Fortum Värme. Beräkningarna för 2005 kan mot denna bakgrund även här representera situationen 2010. Figur 18 visar hur bränsletillförseln förväntas förändras mellan 2003 och 2010.

1

Utfall för 2003, hämtat från Svensk fjärrvärme samt med vissa antaganden om verkningsgrader i olika
anläggningar, och därmed inte ett normalår.
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Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i Sigtuna (Brista) och Upplands Väsby
kommun (tillhörande Västra fjärrvärmenätet i Stockholm) 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i Sigtuna och
Upplands Väsby kommuner2.

Biobränsleanvändningen (flis) förväntas öka, främst beroende på ökad export från Brista
kraftvärmeverk till Hässelbydelen av västra fjärrvärmenätet.
Förväntade förändringar i fjärrvärme- och elproduktion från 2003 till 2010 presenteras i
Figur 19.

Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggningarna i Sigtuna (Brista)
och Upplands Väsby kommun (tillhörande Västra fjärrvärmenätet i Stockholm) 2003 jämfört med
2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i produktionsanläggningarna i Sigtuna och Upplands Väsby kommuner3.

Både fjärrvärme- och elproduktionen förväntas öka, främst eftersom export till övriga
delar av Västra fjärrvärmenätet tillkommer i 2010-fallet.
2
3

tillhörande Västra fjärrvärmesystemet.
TillhörandeVästra fjärrvärmesystemet.
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4.4.3 Fjärrvärmesystemet i Järfälla
Även fjärrvärmesystemet i Järfälla har utbyte med Västra fjärrvärmesystemet. Det finns
inga beslut om större förändringar vad avser bränsleförsörjningen i Järfälla. Däremot
medförde sammankopplingen mellan Sigtuna och Västra systemet år 2004 att bränsleanvändningen i Järfällas anläggningar förändrades.
Baserat på produktionssiffror för år 20034 och prognos från Fortum Värme för år 2005
förväntas bränsletillförsel respektive produktion inom anläggningarna i Järfälla förändras
enligt Figur 20. Beräkningarna för 2005 har gjorts av Fortum Värme med samma modell
som för övriga nätdelar i västra systemet. Mellan 2005 och 2010 kan det bli ytterligare
förändringar i Järfälla, men inget är beslutat idag. Det finns vissa planer på ett kraftvärmeverk och eventuellt på att minska användningen av fossil olja till förmån för biobränsle. Då dessa eventuella förändringar idag är osäkra och det inte finns tillräckligt med underlag för att kunna beräkna vilka konsekvenser det skulle medföra, finns inte dessa eventuella förändringar med i bedömningarna år 2010.

Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i Järfällas fjärrvärmesystem (den del som
har utbyte med västra fjärrvärmesystemet i Stockholm) 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i Järfällas
fjärrvärmesystem5.

Olje- och värmepumpsanvändningen förväntas minska, medan biobränsleanvändningen
ökar något. Importen från andra anläggningar i det Västra fjärrvärmesystemet förväntas
öka.
Förväntade förändringar i fjärrvärmeproduktion från 2003 till 2010 presenteras i Figur 21.

4

Utfall för 2003, hämtat från Svensk fjärrvärme samt med vissa antaganden om verkningsgrader i olika anläggningar.
5
som har utbyte med Västra fjärrvärmesystemet.
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Förändringar i total fjärrvärmeproduktion för produktionsanläggningarna i Järfällas
fjärrvärmesystem (den del som har utbyte med västra fjärrvärmesystemet i Stockholm) 2003 jämfört
med 2010
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Figur 21

Förändringar i fjärrvärmeproduktion i produktionsanläggningarna i
Järfällas fjärrvärmesystem6.

Fjärrvärmeproduktionen i anläggningarna i Järfälla förväntas minska, vilket ersätts av
import från Västra fjärrvärmenätet. Som framgår av Figur 20 är det produktionen med
värmepumpar och olja som minskar. Anläggningar för elproduktion saknas i Järfälla.

4.5 Övriga fjärrvärmesystem i länet
4.5.1 Fjärrvärmesystemet i Norrtälje
I Norrtälje har upphandling av ett biobränslebaserat mindre kraftvärmeverk påbörjats,
vilket leder till förändrad bränsleanvändningen i Norrtäljes fjärrvärmesystem till 2010.
Baserat på produktionssiffror för år 2003, utfall för 2003, hämtat från Svensk fjärrvärme,
antaganden om verkningsgrader i olika anläggningar, samt preliminära uppgifter från
Norrtälje Energi erhålls följande resultat.
Storleken på den nya anläggningen är inte slutligt fastställd, så här antagna uppgifter får
ses som preliminära. Den tillkommande värmeeffekten i den nya kraftvärmeanläggningen
motsvarar ungefär tillkommande anslutning av nya kunder. Därmed torde spetslastbehovet vara ungefär lika stort 2010 som 2003. Här har antagits oförändrad användning av el
och olja. Figur 22 visar hur bränsleanvändningen förväntas förändras mellan 2003 och
2010.

6

som har utbyte med Västra fjärrvärmesystemet.
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Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i fjärrvärmesystemet i Norrtälje 2003
jämfört med 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i Norrtäljes
fjärrvärmesystem.

Biobränsleanvändningen förväntas öka dels på grund av utbyggnad av nätet, dels till följd
av att biobränslebaserad elproduktion tillkommer.
Förväntade förändringar i fjärrvärme- och elproduktion från 2003 till 2010 presenteras i
Figur 23.

Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggnignarna i
fjärrvärmesystemet i Norrtälje 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i produktionsanläggningarna i Norrtäljes fjärrvärmesystem.

4.5.2 Fjärrvärmesystemet i Nynäshamn
I början av 2004 togs kraftvärmeverket i Nynäshamn i drift och försörjer ett nybyggt
fjärrvärmesystem i centrala Nynäshamn. Fjärrvärmen från kraftvärmeverket ersätter
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främst enskilda olje- och elpannor som tidigare försörjde fastigheterna. Anläggningen
försörjer även Nynäs Refining med processånga7, vilken tidigare producerades i raffinaderiets olje- och elpannor. Till detta kommer även viss elproduktion i anläggningen. Enligt miljörapporten för anläggningen 2004 och ett antagande om verkningsgrad erhålls
följande bild av bränsleanvändningen, Figur 24.
Bränslemix för produktionsanläggningarna i fjärrvärmesystemet i Nynäshamn 2004
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Bränsleanvändning för produktion av kraftvärme och processånga i
Nynäshamn 2004.

Den största delen av produktionen sker med biobränsle (flis). Spillvärmen kommer från
Nynäs Refining. Jämfört med utgångsåret 2003 i denna studie ersätter bränsleanvändningen 2004 el- och oljepannor i enskilda fastigheter samt främst olje- och elbaserad ångproduktion.

7

Processånga är ånga som används i den industriella processen i raffinaderiet.
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I Figur 25 redovisas produktionen av olika nyttigheter i Nynäshamn.

Total fjärrvärme-, processånga- och elproduktion för produktionsanläggnignarna i
fjärrvärmesystemet i Nynäshamn 2004
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Figur 25
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Fjärrvärme-, processånga- och elproduktion för produktionsanläggningarna i Nynäshamn 2004.

Största delen av produktionen består av processånga. Till år 2010 förväntas en expansion
av fjärrvärmenätet och eventuellt en expansion av produktionen av processånga. Det som
är känt idag är en uppskattad expansion av fjärrvärmen från 34 GWh år 2004 till 60 GWh
år 2006. Det har inte varit möjligt att kvantifiera eventuella förändringar i direkta siffror
för Nynäshamn.
Merparten av den tillkommande fjärrvärmen till 2006 kommer att bli biobränslebaserad.
En viss ökning av spillvärmen och oljebaserad värme förväntas också. Elproduktionen
kommer vara ungefär densamma som 2003. Om expansionen av fjärrvärmenätet blir än
större, kanske i kombination med en utökning av processångproduktionen, kan en ny
panna bli aktuell.

4.5.3 Drefvikens fjärrvärmesystem i Haninge och Tyresö
Idag finns två separata fjärrvärmesystem som kommer att kopplas ihop under 2006. Systemet i Haninge har en träpulverpanna som bas och systemet i Tyresö en avfallspanna
som eldar utsorterat och pelleterat avfall. Avfallspannan har för tillfället inte tillstånd att
elda avfall, men ägaren Vattenfall har förhoppningar att få ett förnyat tillstånd för att
kunna fortsätta med avfallsförbränning. Med ett ihopkopplat system kommer bränslemixen i det totala systemet förändras. Om avfallsförbränning tillåts blir det basproduktion
följt av träpulver. Haninge kommun har stora utbyggnadsplaner och Vattenfall räknar
med att nätet i framtiden kommer att växa.
Den totala värmeproduktionen i Drefvikens fjärrvärmesystem uppgick 2003 till
475 GWh. Bränsleanvändningen för produktionen 2003 fördelade sig enligt följande briketter/pellets 374 GWh, tallbeckolja 80 GWh, avfall 62 GWh och eldningsolja 30 GWh.
Planerna har inte gått att kvantifiera i siffror och finns inte med i den totala bedömningen
i avsnitt 4.6.
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4.6 Fjärrvärme totalt i Stockholms län
I detta avsnitt summeras resultaten från analysen av fjärrvärmesystemen i avsnitt 4.24.5.3 ovan, det vill säga de fjärrvärmesystem i länet där större förändringar mellan år
2003 och 2010 har identifierats och där förändringarna kan beskrivas i siffror. Nynäshamn och Drefviken samt övriga icke nämnda fjärrvärmesystem i länet där inga större
förändringar är kända är inte inkluderade i diagrammen nedan. Förväntade förändringarna
i tillfört bränsle för fjärrvärme- och elproduktion för Stockholms läns fjärrvärmenät mellan 2003 och 2010 presenteras på samma sätt som de enskilda anläggningarna i avsnitt
4.2-4.5.3.
Figur 26 och Figur 27 ger en sammanfattande bild av hur bränsleanvändningen respektive
produktionen av värme och el förväntas förändras i de anläggningar i länet som har studerats. Jämförelsen mellan 2003 och 2010 har enbart varit möjlig att göra för de fjärrvärmesystem där förväntad utveckling till 2010 har kunnat bedömas. Figurerna speglar således
inte hela fjärrvärmesituationen, men alla kända större förändringar avspeglas i figurerna.
Eftersom basåret är 2003 är, som framgått, vissa av förändringarna redan genomförda.
Några bedömningar baseras på mycket långt gången planering, medan andra baseras på
mycket preliminära planer och antaganden.

Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningar i de fjärrvärmesystem i Stockholms län där
större förändringar har identifierats från 2003 fram till 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i centrala, södra
och västra (inklusive Brista och Järfälla) fjärrvärmesystemen i Stockholm
samt systemen i Norrtälje, Södertälje, Botkyrka, Salem och Huddinge.

Oljeanvändningen förväntas fasas ut nästan helt. En viss ökning i kol-, bränslekross- och
avfallsanvändningen och en stor ökning i användandet av biobränsle förväntas. Produktionen med värmepumpar kommer minska.
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Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggningar i de
fjärrvärmesystem i Stockholms län där större förändringar har identifierats från 2003 fram till 2010
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i anläggningarna i centrala,
södra och västra (inklusive Brista och Järfälla) fjärrvärmesystemen i
Stockholm samt systemen i Norrtälje, Södertälje, Botkyrka, Salem och
Huddinge.

Totalt sett förväntas en viss ökning av fjärrvärmeproduktionen, vilket enligt tidigare resonemang inte motsvarar ökningen av nyanslutna fjärrvärmekunder. Elproduktionen förväntas öka kraftigt, främst till följd av uppförandet av nya kraftvärmeanläggningar i Värtan
och Södertälje.

4.7 Fjärrvärme totalt i Stockholms stad
I detta avsnitt läggs resultaten från centrala/södra och västra fjärrvärmenäten ihop, för att
se totala förväntade förändringarna i tillfört bränsle för fjärrvärme- och elproduktion för
fjärrvärmenäten i Stockholm mellan 2003 och 2010, se Figur 28.
Förändringar i bränslemix för produktionsanläggningarna i Centrala, Södra och Västra (exkl. Brista
och Järfälla) fjärrvärmesystemen i Stockholm 2003 jämfört med 2010
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Förändringar i bränslemix i produktionsanläggningarna i centrala/södra
och västra fjärrvärmesystemen.
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Oljeanvändningen förväntas fasas ut nästan helt. En viss ökning i kol- och avfallsanvändningen och en stor ökning i användandet av biobränsle förväntas. Produktionen
med värmepumpar kommer att minska, se Figur 29.
Förändringar i total fjärrvärme- och elproduktion för produktionsanläggnignarna i Centrala, Södra
och Västra (exkl. Brista och Järfälla) fjärrvärmesystemen i Stockholm 2003 jämfört med 2010
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Figur 29
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Förändringar i fjärrvärme- och elproduktion i anläggningarna i centrala/södra och västra fjärrvärmesystemen.

Totalt sett förväntas en viss ökning av fjärrvärmeproduktionen, vilket enligt tidigare resonemang inte motsvarar ökningen av nyanslutna fjärrvärmekunder. Elproduktionen förväntas öka kraftigt, främst till följd av uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk i Värtan.

4.8 Fjärrkyla
Stockholms stad är dominerande vad avser fjärrkyla i länet. Produktionen av fjärrkyla i
Fortum Värmes tre största nät, som står för huvuddelen av fjärrkylaproduktionen inom
Stockholms stad, kommer enligt Fortum Värmes prognos att öka med cirka 250 GWh.
Det skulle ge en total produktion av fjärrkyla om cirka 595 GWh år 2010 jämfört med
345 GWh år 2003 i Stockholms stad.
Norrenergi uppskattar grovt att deras nät kommer att expandera med i snitt cirka
5 procent per år, vilket ger en ökning på cirka 20 GWh fram till 2010. Telge Energi uppskattar en ökning på cirka 3 GWh till 2010. Detta skulle ge en total produktion av fjärrkyla om knappt 700 GWh år 2010 jämfört med 423 GWh år 2003 i Stockholms län.
En mer utförlig undersökning krävs för att kunna ge en komplett bild av utvecklingen vad
avser fjärrkyla i länet.

4.9 LNG/Stadsgas
Cirka 450 GWh stadsgas produceras årligen i spaltgasverket i Värtan för främst uppvärmning och spiskunder. Idag används nafta till stadsgasproduktion, men det finns planer på att ersätta nafta med flytande naturgas, LNG (liquefied natural gas).
Det förutsätts att LNG-anläggningens bränslebehov utgår från stadsgasbehovet i Stockholm, det vill säga en gasmängd som totalt motsvarar 500 GWh i förbränningsvärme. En
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viss del av den totala mängden LNG planeras dock att användas till fordonsbränsle som
ett komplement till biogas, det vill säga utjämna biogasproduktionen med tillskott av
naturgas. Uppskattningsvis kommer detta naturgastillskott att uppgå till cirka 2 GWh år
2008 och till 37 GWh år 2015.
Antalet fartygslaster per år bedöms uppgå till nio fartyg lastade med LNG i bulk, totalt
90 000 m3 LNG [E. Söderström, 2005].
Stadsgas produceras enbart i Stockholms kommun i länet. Däremot sträcker sig stadsgasnätet in i Solna och Nacka och leveranser sker även till ett antal kunder i dessa kommuner. De senaste åren har olika aktörer undersökt förutsättningarna för LNG. Det finns idag
inte tillräckligt konkreta planer för att de skall kunna beaktas och beskrivas i denna rapport.

4.10 Etanol
För etanol som fordonsbränsle för bilar finns redan idag två alternativ, dels en 5-procentig
inblandning i vanlig bensin, dels E85, det vill säga bränsle som innehåller 85 procent
etanol och 15 procent bensin. Samtliga oljebolag blandar idag in 5 procent etanol i vanlig
95-oktanig bensin. För Sveriges del medför denna inblandning en årlig förbrukning på
omkring 250 000 m3etanol. För delar av stadsbussparken kan ren etanol användas som
bränsle. I Stockholm rullar idag cirka 250 etanolbussar [SL]. Etanolbussarna använder
idag cirka 77 GWh etanol. SL planerar att utöka etanolbussflottan med 60 bussar inom de
närmaste åren.
Etanolförsäljningen har ökat kraftigt den senaste tiden. Under oktober månad 2005 sålde
exempelvis Statoil 870 000 liter E85, en ökning med 750 procent relativt oktober 2004.
Det finns ett regeringsförslag på att 25 procent av de tankstationer med en årlig försäljningsvolym över 3 000 m3 av motorbensin eller diesel, cirka 2 400 st, skall tillhandahålla
biodrivmedel senast 1 januari 2006 (med utbyggnad under åren 2006 till 2009). Om detta
förslag går igenom, är det troligt att framför allt E85 kommer att öka kraftigt då en etanolpump kostar mindre än en gaspump för biogas. Idag finns det cirka 250 tankstationer
som säljer E85 i Sverige.
Dessutom utreds möjligheterna att utöka inblandningen av etanol i bensin, till 10 procent
inblandning.
Det bör dock noteras att det ökade intresset för miljöfordon i Stockholm sannolikt inte
enbart beror på ett stigande oljepris utan även på trängselavgiftsförsöket i Vägverkets
regi. Det är fullt möjligt att intresset för miljöfordon avstannar eller rentav minskar efter
försökets slut, då de ekonomiska incitamenten för miljöfordon reduceras. Förutsatt att
inte försöket leder till en fortsättning och tullarna permanentas. Sammanfattningsvis bedöms etanolanvändningen inom transportsektorn öka fram till år 2010.
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4.11 Biogas
I Stockholms stad produceras biogas i två avloppsreningsverk (Bromma och Henriksdal).
Utvecklingen går enligt Stockholm Vatten antagligen mot en något ökad total produktion
och en betydligt större andel fordonsbränsle till år 2010. Det andra scenariot är att biogasen i stället huvudsakligen går till gasnätet. Idag används den mesta biogasen till el- och
värmeproduktion internt på Stockholm Vatten. Diagrammet i Figur 30 visar huvudscenariot att produktionen av fordonsbränsle maximeras till 2010.

Biogasanvändning i Stockholms Stad 2003 och 2010
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Figur 30
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Förändring i biogasproduktion och användning 2003 till 2010.

En undersökning om rötning av matavfall till biogas, som Renhållningsförvaltningen
(RHF) och Stockholm Vatten genomför, pågår för närvarande.
Det finns ett inriktningsmål för år 2010 att samla in och biologiskt behandla 35 procent
av hushållens matavfall och 100 procent av matavfall från verksamheter såsom restauranger, storkök, grossister, styckare med mera. Med detta mål i sikte har ett samarbetsprojekt mellan Stockholm Vatten och Renhållningsförvaltningen initierats och avser att samla in cirka 33 000 ton matavfall från hushåll, restauranger och storkök. Uppskattningsvis
kommer 1,5-1,8 miljoner Nm3 biogas per år att produceras.
Biogasen är ämnad att användas till fordonsbränsle för bussar och sopbilar. Förstudier om
bland annat lokalisering av förbehandlingsanläggning pågår för tillfället. Om tillståndsprocesser, byggnationen och liknande frågor förlöper väl, kan en driftstart av biogasproduktionen ske om cirka två år.
En undersökning gällande biogasproduktion ur vallgröda kommer att startas inom kort.
Biogasproduktion på cirka 100 GWh bedöms kunna utvinnas av 220 000 ton vallgröda.
Biogasen motsvarar i detta skede ungefärligen en fjärdedel av stadsgasanvändningen och
är tänkt att i förlängningen ersätta LNG i stadsgasproduktionen.
Vallgrödan är tänkt att odlas på cirka 5 procent av Stockholms läns åkermark. Rötrester
skall återföras till jordbruket. Det bör dock understrykas att en eventuell kommersiell
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satsning/storskalig satsning ligger så långt fram i tiden att den inte kan komma till stånd
före 2010.
Såväl rötgas från reningsverk som deponigas tas även tillvara i andra kommuner i länet.
Energimängderna bedöms relativt Stockholm vara små och biogasen används främst för
uppvärmning. Det har inte varit möjligt att inom ramen för den här studien kartlägga utvecklingen inom området.

4.12 Energianvändning
Utvecklingen för energianvändningen inom olika områden är svårt att sia om. Vi har
identifierat några områden som troligen kommer att genomgå förändringar till år 2010.
För dessa områden behandlas översiktligt vissa trender i nedanstående avsnitt.
Energianvändningen per invånare i Stockholms län är relativt det nationella genomsnittet
låg, vilket främst kan förklaras med att industrins energianvändning per invånare är
mycket låg i Stockholms län. Även transport- och hushållssektorns energianvändning är
lägre än det nationella genomsnittet, men skillnaden för dessa sektorer är mindre än vad
den är för industrin. Den enda sektor där energianvändningen per invånare är högre än det
nationella genomsnittet är servicesektorn, vars energianvändning är något högre.

4.12.1 Transporter
I EG:s biodrivmedelsdirektiv från 2003 anges en referensnivå för försålda drivmedel skall
utgöras av biobränslen. I år, 2005, skall 2 procent av sålda drivmedel vara biobränslen. År
2010 skall 5,75 procent av den totala drivmedelsförsäljningen utgöras av biodrivmedel.
Intresset för miljöfordon har ökat kraftigt den sista tiden. I september 2005 var över 10
procent av alla nyregistrerade bilar, 2400 st, miljöbilar.
Utvecklingen är mycket beroende av vilka styrmedel som tillämpas. Någon bedömning
av utvecklingen i framtiden är svår att göra.

4.12.2 Energianvändning i bebyggelsen
I Stockholms län står hushålls- och servicesektorn för drygt 60 procent av den totala
energianvändningen, vilket är mycket högt i förhållande till övriga Sverige där hushållsoch servicesektorn står för knappt 40 procent. Energianvändningen i dessa sektorer fördelar sig mellan bostäder, lokaler, areella näringar, fritidshus och övrig service. Knappt 90
procent av energianvändningen utgörs av användning i bostäder och lokaler.
Energianvändningen i bostäder varierar mellan olika årstider och boendeformer. Den
specifika energianvändningen, det vill säga energianvändning per kvadratmeter bostadsyta, är som regel högre i flerbostadshus än i småhus. Det kan förklaras med att den genomsnittliga bostadsytan är större i småhuset än i flerbostadshuset och med att småhusägaren har direkt kontroll över energikostnaderna. I jämförelse med det nationella genomsnittet i Sverige är andelen hushåll som bor i flerbostadshus mycket högt i Stockholms län.
I genomsnitt räknar man med att varje småhus använder cirka 25 000 kWh per år förutom
den energi som strålar in genom fönstren och personvärme. Ungefär 60 procent av den
köpta energin används för uppvärmning och ventilation, 20 procent för hushållsel och 20
procent för uppvärmning av varmvatten.
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4.12.3 Energieffektivisering i bebyggelsen
Även om energianvändningen inom bebyggelsesektorn har varit relativt stabil de senaste
trettio åren, har den relativa energianvändningen minskat. Sett över perioden 1970 till
2006 har energieffektiviteten förbättrats markant, men den har sedan mitten av 1980-talet
stannat av. En förklaring till den starka nedgången av det specifika energibehovet på
1970-talet kan förklaras med att det allmänna brukarbeteendet av energi förändrades efter
oljekriserna. Den minskade energianvändningen kan annars härledas till både energieffektivisering i äldre bebyggelse och till tillkomsten av mer energieffektiva byggnader
samt till förbättrad teknik och förändrat beteende. En del av minskningen beror på konvertering från små oljepannor till fjärrvärme och elvärme. I och med övergången från
lokal värmekälla till fjärrvärme och elvärme räknas nu omvandlingsförlusterna tillhöra
kraft- och värmeverk och inte bebyggelsen.
Eftersom byggnader har en lång livslängd, krävs det förändringar i den befintliga bebyggelsen för att energibehovet skall minska på kort sikt. Dock är det viktigt att styra mot ett
energieffektivt byggande för att på längre sikt minska energibehovet. Det finns ett stort
antal effektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att minska energibehovet i bebyggelsen. De vanligaste åtgärderna är som regel tilläggsisolering av klimatskal, byte till
energieffektiva fönster, installation av resurseffektiva engreppsblandare, solvärme, värmeåtervinning i ventilationen, byte till energieffektiv teknik samt bättre styrning av ventilation och värmesystem. Uppskattningsvis kommer den största energieffektiviseringen att
erhållas genom åtgärder av klimatskal, byte till effektiva vitvaror och installation av resurseffektiva engreppsblandare. Dock bedöms den totala minskningen av energibehovet
vara marginell fram till 2010. På längre sikt bedöms energibehovet i bebyggelsen kunna
minska. Enligt tidigare beräkningar har den tekniska effektiviseringspotentialen uppskattats till knappt 30 procent för befintlig bebyggelse. Det är emellertid inte troligt att energianvändningen kommer att minska med hela den tekniska potentialen. Med striktare
regler och riktlinjer bör nybyggnationer kunna vara mer energieffektiva än vad som är
standard idag.
Eleffektivisering
Även om den totala energianvändningen har minskat de senaste trettio åren så har elanvändningen i service- och bostadssektorn ökat. Sedan 1970 har den i Sverige ökat från 22
till 73 TWh och är numera den sektor som använder mest elenergi. Det finns flera förklaringar till denna ökning. Elanvändningen i svenska hushåll har fördubblats sedan 1970,
vilket dels kan förklaras med att antalet hushåll har ökat, dels med att varje hushåll har
fler elektriska apparater och eldrivna installationer. Ökningen har emellertid dämpats av
att elektriska apparater blivit mer energieffektiva. Sedan 1990 har användningen av hushållsel i stort sett stagnerat, vilket främst beror på att vitvaror har blivit mer energieffektiva. De kommande tio åren bedöms elbehovet för hushållsapparater i Stockholms län snarare bero på förändring av antalet hushåll i området än förändring av elbehovet för hushållsel per hushåll.
Den största ökningen av elanvändning kan förklaras med ökad användning av driftel,
vilket i sin tur har berott på en snabbt växande servicesektor och ett ökat innehav av kontorsutrustning. Energibehovet av driftel ser ut att fortsätta öka fram till 2010, men kan
komma att påverkas om det sker en förändring av utvecklingen i servicesektorn.
En annan bidragande faktor till att service- och hushållssektorns elanvändning har ökat är
att antalet småhus som värms upp med el har ökat drastiskt sedan 1970. Det behandlas
vidare i kapitel 4.12.4.
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4.12.4 Konvertering av värmekälla
Energibalansen för värmeproduktion har förändrats radikalt sedan 1970-talet. Från att en
stor del av värmen tidigare tillförts via småskalig oljeförbränning produceras idag allt mer
värme genom centraliserade system som levererar fjärrvärme och el.
I Stockholms läns värms drygt 25 procent av småhusen upp med direktverkande el och 22
procent med vattenburen el. Andelen småhus uppvärmda med direktverkande och vattenburen el är mycket hög i jämförelse med det nationella genomsnittet. Andelen hus uppvärmda med olja uppgår till 8 procent och är något högre än genomsnittet i Sverige. Fram
till 2010 kan energibalansen för värmeproduktion komma att förändras ytterligare i och
med det nya konverteringsbidraget för småhus till dem som byter från olja och direktverkande el till andra energikällor. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län har intresset varit
stort för konvertering från olja till främst bergvärme, men även från olja till pellets. Däremot har intresset för konvertering från direktverkande el till andra energislag inte varit
lika stort.
Fjärrvärmenätet i Stockholms län är väl utbyggt och förser idag majoriteten av områden
med flerbostadshus med både värme och varmvatten. Än så länge är dock antalet småhus
som är anknutna till fjärrvärmenäten lågt. Det pågår emellertid utredningar som kartlägger möjligheterna för konvertering av småhus från direktverkande el till fjärrvärme.

45

PM 1:2006 Energibalans

4.13 Elproduktion i Norden 2010
Den el som används i Stockholm, men som inte produceras där, antas enligt tidigare resonemang ha sammansättning i enlighet med totala elproduktionen i Norden tillsammans
med eventuell nettoimporten från andra länder. 20108 förväntas fördelningen se ut ungefär enligt diagrammet i Figur 31.

Elproduktion i Norden (exkl. Island) 2010
[%]

Övrigt 0,7%
KVV (KV) gas 7,1%
KVV (KV) olja 2,0%
KVV (KV) kol 10,0%

Vattenkraft 42,2%
KVV (KV) biobränsle (inkl. torv)
7,6%

Vindkraft 5,1%

Kärnkraft 25,3%

Figur 31

Elproduktion i Norden 2010.

8

Prognos från ”Kraft-affärer”, nr 21/05, gällande förändringar i elproduktion från år 2005 till
2015. I våra beräkningar används utgångsåret 2003 i stället för 2005 och eftersom prognosen gäller till 2015 antas den endast beskriva grovt vilka energislag som förväntas öka respektive minska
till 2010.
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5

Energisituationen i fem
kommuner i Mälardalen

5.1 Förutsättningar och källor
Följande kommuner utanför Stockholms län har kartlagts översiktligt med avseende på
energianvändningen och planer för den.
•

Uppsala

•

Enköping

•

Västerås

•

Eskilstuna

•

Nyköping

Som underlag till för beskrivningen i detta kapitel har främst följande referenser använts:
•

SCB:s energistatistik för år 2003

•

Biobränslen - en marknadsanalys, Mälardalsrådet 2002

•

Avfallsplaner från respektive kommun

•

Energiplaner från respektive kommun

•

Miljörapporter från energianläggningar

•

Information via kommunikation med kommuner och lokala energibolag

Medan nuläget i kommunerna i många fall är känt, till och med väl känt, är framtiden,
även den nära framtiden fem år framåt till år 2010, däremot mycket svår att sia om. Förändringar i kommuners sätt att hantera energiförsörjningen är bland annat beroende på
om de kommunala energibolagen har sålts till privata företag, graden av användning av
entreprenörer och bränslepriser. Oavsett om kommunerna själva fortfarande äger och
råder över energiförsörjningen påverkas kommunerna i högre grad än tidigare av marknadskrafter.

5.2 Kommuners energiförsörjning
5.2.1 Energiplaner
Enligt lagen skall det i varje kommun finnas en energiplan, det vill säga en ”aktuell plan
för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen”. En sådan plan visar på
kommunens energipolitiska intentioner och ger exempel på åtgärder för att uppnå politiska mål inom området.
I de fall kommuner vill ansöka om så kallade KLIMP-pengar, det vill säga lokalt klimatinvesteringsprogram, måste de upprätta en klimatstrategi. En sådan klimatstrategi kan i
viss mån ses som ett komplement till målen i kommuners energiplaner.
I några kommuner har miljöarbetet bidragit till att det finns mål uppsatta även för energiområdet.
De kommuner som har undersökts har egen statistik, ofta med SCB som bas. Tillgänglig
statistik i kommunernas planer är inte enhetlig vad avser bland annat redovisningsår och
omfattning.
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5.2.2 Ägarförhållanden
En idag relativt vanlig situation är att de tidigare kommunalt ägda energibolagen och
deras verksamhet inom kraft- och värmeproduktion har sålts till privata företag. Det medför att dessa kommuner ofta förlitar sig på att de privata energiföretagen sköter planeringen av kommunens energiförsörjning. Några konsekvenser av detta är att priser för el och
värme blivit mer marknadsstyrda samt att det energiplaneringsarbete som tidigare bedrevs
i det kommunala energibolaget inte längre är en angelägenhet för kommunen på samma
sätt som tidigare.
Här är det dock viktigt att påpeka att de energibolag som tagit över fjärrvärmeverksamheten endast tagit över just den delen av verksamheten. Övriga delar, som enskild uppvärmning, transporter, energieffektivisering, hantering av brännbart avfall, utvinning av biogas, information om energi med mera, är fortfarande viktiga och något som kommunerna
bör planera och ha strategier för. Det bör ligga i varje kommuns intresse att informera och
påverka kommunens invånare så att en för kommunen hållbar utveckling vad avser användningen av energi kan uppnås.

Fjärrvärmeverksamhet

Ägare

Uppsala

Vattenfall AB

Enköpings Värmeverk

Enköpings kommun

Västerås Energi & Vatten

Västerås stad

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Eskilstuna kommun

Nyköping

Vattenfall AB

Tabell 3

Ägarförhållanden för större energianläggningar
i de undersökta kommunerna.

5.3 Uppsala kommun
5.3.1 Energiplan
Uppsala kommuns energiplan från 2001 är detaljerad med en uttalad ambition att nå ett
ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. Energiplanen innehåller inga siffror
utan kommunens energiansvarige hänvisar till SCB:s siffror.
5.3.1.1 Övergripande mål
Grundelementen i Uppsala kommuns energiplan är:
1. Minskad och effektivare energianvändning
2. Reducering av effekttoppar
3. Användning av ”rätt” bränsle och energiform
Det innebär att kommunen ska:
•

arbeta aktivt för hushållning med energi och prioritera utnyttjandet av inhemska
och förnybara energikällor

•

verka för att elenergi i huvudsak används som drivenergi samt att förnybara energiformer prioriteras för uppvärmning och elproduktion
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•

se till att kommunens energiförsörjning skall vara säker, ekonomisk och miljövänlig

För år 2010 innebär energiplanen:
•

Minskad och effektivare energianvändning

År 2010 skall elanvändningen per invånare ha minskat med 10 procent i
förhållande till nivån för år 2000. År 2010 skall mängden energi som åtgår
för uppvärmning och varmvatten, räknat per invånare, ha minskat med 10
procent i förhållande till nivån för år 2000.

•

Reducering av effekttoppar
Senast år 2010 skall effektbegränsande åtgärder ha vidtagits för elleverans i
byggnader och tekniska system.

•

”Rätt” bränsle och energiform
År 2010 skall energiförsörjningen i Uppsala baseras på ”bränslen som inte ökar
växthuseffekten”. I år, 2005, skall ”avgörande steg” ha tagits för att uppnå målet.

Dessutom skall kommunen genomföra energieffektiviseringar i sina egna lokaler och anläggningar om det finns miljö- och hälsovinster och/eller ekonomiska vinster att hämta.
Kommunens egen el- och värmeanvändning skall minska med minst 15 procent mellan
2000 och 2010.
Här bör dock understrykas att Uppsalas energiplan antogs av kommunfullmäktige år
2001. Vid den tidpunkten hade kommunen fortfarande rådighet över energibolaget Uppsala Energi. Vattenfall köpte Uppsala Energi i oktober 2000 och juridiskt sett gick Uppsala Energi över till Vattenfall från och med årsskiftet 2000/20001.
År 2005 är därför situationen med energiplaner annorlunda. Vattenfall Värme har monopol på kraft- och värmeproduktionen i Uppsala kommun.

5.3.2 Statistiskt underlag
Bruttotillförsel av bränslen uppgick år 2003 till cirka 3 722 GWh. Torv och trädbränslen
utgjorde knappt 30 procent av bränslemixen.
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Bruttotillförsel i Uppsala kommun (SCB, 2003).
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Fjärrvärmenätet i Uppsala är väl utbyggt - de flesta hushållen i staden är anslutna till nätet, något som också kan uttydas i den slutliga energianvändningen inom sektorn bostäder
och service, se Figur 33. Sektorns utsläpp grundar sig främst på fossila bränslen från individuella uppvärmningssystem.
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Slutanvändning inom sektorn bostäder och service i Uppsala kommun
(SCB, 2003).

Uppsalas näringsliv domineras av en kunskapsintensiv tjänstesektor uppbyggd på medicin, bioteknik, IT och handel. Det finns få tunga industrier och den industrin som finns i
Uppsala är lokaliserad i tätorten och har därför tillgång till fjärrvärme. Slutanvändningen
av energi i industrisektorn fördelas enligt Figur 34.
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Figur 34 Slutanvändning inom industrisektorn i Uppsala kommun (SCB, 2003).
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Slutanvändningen i transportsektorn är ingalunda förvånande där råolja och oljeprodukter
dominerar (totalt cirka 1 200 GWh), se Figur 35. Den biogas som driver vissa av bussarna
i Uppsala produceras lokalt och finns därför inte i statistiken från SCB. I figuren har dock
biogasen lagts till. Biogas produceras vid två anläggningar i Uppsala, en ”renodlad” anläggning för enbart biogas och ett reningsverk. Dessa två anläggningar framställer årligen
1,1 miljoner m3 fordonsgas. Gamla Uppsala Buss, som är den bussoperatör som utför
stadstrafiken i Uppsala, har knappt 30 procent av sin bussflotta baserad på biogas.
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Figur 35 Slutanvändning inom transportsektorn i Uppsala kommun (SCB, 2003).

5.3.3 Avfall
Vattenfall Värme Uppsala förbränner avfall i fyra pannor. Den fjärde pannan, ”Uppsala
Block 5”, togs i drift år 2005. Vattenfall har idag tillstånd till förbränning av 375 000 ton
och förbränner 360 000 ton avfall årligen. Det planeras att Vattenfall kommer att ansöka
om tillstånd för förbränning av totalt 430 000 ton inom kort.
Vattenfall Värme Uppsala tar i dagsläget emot avfall från Uppsala kommun, cirka 40 000
ton, och resten, cirka 320 000 ton, från ungefär 20 grannkommuner inom femton mils
radie.
Både regionala avfallsbolag och privata entreprenörer levererar avfall till Vattenfall Värme. SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av de nordliga Stockholmskommunerna
Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands
Väsby och Vallentuna. Uppskattningsvis levererar SÖRAB hälften av insamlat avfall till
Vattenfall Värme Uppsala och hälften till Fortum Högdalen. Dessutom tar Vattenfall
Värme Uppsala emot insamlat avfall från privata leverantörer från Stockholm. Det sistnämnda avfallet utgörs främst av avfall från industri och grovhushållsavfall. Slutligen tas
även avfall från Gävle kommun i norr, kommuner väster om Uppsala, till exempel Enköpings kommun, och från Åland emot. Åland har enligt uppgift problem med soptippar
och har inte någon miljömässigt bättre hantering. Någon ytterligare import är i dagsläget
inte aktuell.
Avfallsmixen som förbränns består av 50 procent hushållsavfall och säck- och kärlavfall
samt 50 procent grovavfall. Grovavfallet utgörs utsorterat brännbart grovt hushållsavfall
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och bygg- och rivningsavfall, dock ej returträflis (RT-flis). Avfallet transporteras i containrar på lastbil med släp.
Det grova hushållsavfallet har enligt uppgift ökat kraftigt den senaste tiden, cirka 15 procent ökning per år. Vattenfall bedömer att avfallet även på sikt fortsätter att öka, både
grovavfall från hushåll och verksamhet. Möjligen kan grovavfallets kraftiga ökning avklinga, medan det i dagsläget ser ut som att industriavfallet ökar mer. Det bör nämnas att
industriavfallet är mer konjunkturberoende än hushållsavfallet.

5.4 Enköping kommun
5.4.1 Energiplan
5.4.1.1 Övergripande mål
Enköpings kommun har en relativ ny energiplan, daterad år 2004. Energiplanen består av
en genomgång av olika alternativa energiproduktionssätt, bränslen och drivmedel. Energiplanen innehåller däremot inga mål liknande den för Uppsala kommun. Kommunen har
även publicerat en vision för år 2015. I energiplanen framhålls vindkraft som ett möjlig
framtida elproduktionssätt. Vindkraftverk kan placeras på Bastlagnön utanför Härjarö.
Det finns dock idag inget stamelnät i närheten, vilket medför förhöjd byggkostnad ifall
vindkraftsplanerna verkställs.
Kommunen arbetar med en ny energiplan som verkar vara åtminstone delvis baserad på
Vision 2015. Denna nya energiplan är dock ännu inte godkänd. I den understryks av betydelsen att samordna åtgärder för uppfyllandet av Vision 2015 med både regionala och
nationella miljömål. Vissa åtgärder anges som mer angelägna, exempelvis att reducera
utsläpp från fossila bränslen inom området småhus, byggnader och kommunal fastigheter.
Man talar även om transportsektorn och behovet av att reducera avgasutsläpp och trafikbuller.

5.4.2 Statistiskt underlag
Bruttotillförsel av bränslen till Enköpings kommun uppgick år 2003 till cirka 953 GWh.
Biobränsle utgjorde knappt 50 procent av bränslemixen, se Figur 36. Transportsektorn är
den sektor som utnyttjar fossila bränslen medan kraftvärmeproduktionen baseras på biobränslen.
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Figur 36 Bruttotillförsel i Enköpings kommun (SCB, 2003).

Vad gäller värmeproduktionen i Enköping är fjärrvärmenätet i princip helt utbyggt, vilket
till viss del avspeglas i Figur 37. Många småhus är anslutna till fjärrvärmenätet. Enligt
uppgift är cirka 1 100 småhus anslutna av totalt 1 400 abonnenter anslutna till fjärrvärmenätet. Totalt har cirka 20 000 av 36 000 invånare i Enköping fjärrvärme.
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Slutanvändning inom sektorn bostäder och service i Enköpings kommun
(SCB, 2003).

Enköpings industrier är mer av tillverkarkaraktär, och använder fossila bränslen i högre
grad, än exempelvis Uppsalas industrier. Slutanvändningen av energi i industrisektorn
fördelas enligt Figur 38.
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Figur 38 Slutanvändning inom industrisektorn i Enköpings kommun (SCB, 2003).

För slutanvändningen i transportsektorn gäller att råolja och oljeprodukter dominerar
(totalt drygt 375 GWh), se Figur 39.
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Figur 39 Slutanvändning inom transportsektorn i Enköpings kommun (SCB, 2003).

5.4.3 Biobränslen och avfall
Värmeverket ägs av Enköpings kommun. Sedan 1997 används biobränslen till 100 procent i värmeverket. Upp mot 82 procent av biobränslena utgörs av GROT samt spån,
bark, och salix. GROT är skogsavverkningsrester och består av grenar och toppar. GROT
kommer till hälften från närområdet och hälften från andra kommuner. Bark tas från närområdet, 8 mils radie. Spån kommer från Heby såg, medan salix kommer från kommunen. 15 procent av biobränslena utgörs av pellets av svensk gran (Mellanskog). Pellets
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används inte kontinuerligt utan sätts in bland annat vid kalla vinterdagar. Cirka 3500 lastbilstransporter årligen tillför biobränsle till anläggningen för produktion av värme- och
elenergi.
Värmeverket har inte tillstånd att förbränna reningsverksrester, det vill säga slam. Allt
avfall transporteras till Vattenfall Värmes förbränningsanläggning i Uppsala.
För värmeproduktionen i framtiden förutspås mer energiskog i bränslemixen, det vill säga
mer GROT och bark men även salix. Det är även möjligt att spån utgör basen till pellets.

5.5 Västerås kommun
5.5.1 Energiplan
Västerås arbetar för tillfället med att ta fram en ny energiplan. Den är något försenad och
beräknas vara färdig i slutet av våren 2006. I arbetet ingår även visionen som omfattar
effektiviseringar och rådgivning, alternativa försörjningssystem i områden där det inte är
ekonomiskt försvarbart att använda fjärrvärme samt energiproduktion.

5.5.2 Statistiskt underlag
I Figur 40 visas den totala tillförseln bränslen, totalt 5 783 GWh, med fördelning i olika
bränslekategorier. Som framgår av figuren, dominerar kol som enskilt bränsle. Kolet används i Västerås kraftvärmeverk. Kolet kommer från Ryssland och Polen. Det förväntas
vara kvar i bränslemixen de närmaste fem åren. I kraftvärmeverket används även torv,
tallbecksolja och biobränslen (som övervägande utgörs av trädbränslen som pellets,
GROT, spån och bark). Värmeverket har ett hamnläge som utnyttjas för transporter av
kol, torv och träpellets.
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Figur 40 Bruttotillförsel i Västerås kommun (SCB, 2003).

Västerås har ett väl utbyggt fjärrvärmesystem och industrisektorn i Västerås använder
övervägande el, se i Figur 41 och Figur 42. Fjärrvärmenätet expanderar österut och idag
finns Hallstahammar kommun med Kolbäck söderut med i nätet. Pådrivande faktorer
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uppges vara elcertifikat och handel med utsläppsrätter, det vill säga skattesystemet kring
bränslen.
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Slutanvändning inom sektorn bostäder och service i Västerås kommun
(SCB, 2003).
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Slutanvändning inom industrisektorn i Västerås kommun (SCB, 2003).

För slutanvändningen i transportsektorn gäller att råolja och oljeprodukter dominerar
(totalt 1100 GWh), se Figur 43.

56

PM 1:2006 Energibalans

1200

Energianvändning [GWh]

1000

800

600

400

200

0
Råolja och oljeprodukter

Figur 43

El

Slutanvändning inom transportsektorn i Västerås kommun (SCB, 2003).

5.5.3 Avfall
Avfallsmängden för kommunen uppgick år 2003 till 283 000 ton. Kommunen, genom
företaget Vafab och renhållningsverket, hanterade 114 000 ton. Idag behandlas avfallet på
olika sätt; 7 procent behandlas biologiskt, 46 procent materialåtervinns, 10 procent förbränns och 28 procent deponeras. I kommunen finns även en anläggning där avfall och
vallgröda används för produktion av fordonsgas. Anläggningen drivs av Svensk Växtkraft
(som ägs av Vafab, Mälarenergi, LRF och 17 enskilda lantbrukare) och igångsattes sommaren 2005. Cirka 14 000 ton bioavfall (hushållsavfall), 4 000 ton slam och 5 000 ton
vallgröda planeras att användas för att producera cirka 2 miljoner liter bensinekvivalenter
eller cirka 18 GWh biogas. Resterande avfall är industriavfall som körs direkt till privata
återvinnings- och sorteringsanläggningar.
Under de senaste åren har mängden hushållsavfall per invånare ökat med 1,5 procent per
år. I förslaget till avfallsplanen för åren 2005-2009 för Västerås kommun förväntas hushållsavfallet öka med 7 procent. Källsortering av hushållsavfallet och effekter av kommande lagkrav medför att återvinningsgraden beräknas öka till 75 procent år 2009. Industriavfallet förväntas inte öka nämnvärt. Däremot förväntas en viss ökning av det farliga
avfallet från olika saneringsprojekt. Det framgår inte av avfallsplanen om kommunen
planerar att ”exportera” avfall till grannkommuner för förbränning.
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5.6 Eskilstuna kommun
Fjärr- och kraftvärmeverksamheten i Eskilstuna drivs av Eskilstuna Energi & Miljö AB
som ägs till 100 procent av Eskilstuna kommun. Eskilstuna Energi & Miljö är den lokala
leverantören av el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt av bredbandsnät.

5.6.1 Energiplan
5.6.1.1 Övergripande mål
Eskilstuna kommuns energiplan har som utgångspunkt kommunens miljöpolicy och regeringens riktlinjer för energipolitiken. Tre handlingsområden har ställts upp som grundläggande för omställningen till ett hållbart samhälle:
•

Skyddet av miljön.

•

Effektiv användning av energi och naturresurser.

•

En hållbar försörjning enligt kretsloppsprincipen.

Utgående från dessa övergripande handlingsområden har följande mål formulerats i energiplanen.
1. Utsläppen av svaveldioxid skall minska med 40 procent till 2010 jämfört med utsläppen 1995.
2. Utsläppen av klimatpåverkande koldioxid skall minska med 50 procent till år
2010 jämfört med 1987.
3. År 2020 har utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat med minst 50
procent från 1995 års nivå.
4. År 2020 överskrider inte halterna av partiklar och cancerframkallande ämnen i
luft lågrisknivåerna för skydd av hälsa.
5. Uttag av biobränslen får inte skada markens naturgivna produktionsförmåga eller
skogsekosystemens naturliga funktioner och processer.
6. Senast år 2010 skall all aska från kommunens kraftvärmeverk återföras till
skogsmark om det kan ske utan att störa ekologiska processer i skogen.
5.6.1.2 Effektiv energianvändning
Följande mål har ställts upp för området effektiv energianvändning.
1. Användningen av elenergi för uppvärmning skall minska med 15 procent mellan
1997 och 2010.
2. Den totala användningen av elenergi i kommunen skall minska med 15 procent,
mätt per person, mellan 1997 och 2010.
3. Användningen av energi till transporter skall minska med 10 procent mellan 1997
och 2010.
Målen har brutits ned till delmål som följs upp nu senast under 2005 i en energikartläggning av situationen 2002.
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5.6.1.3 En hållbar försörjning

Följande mål har formulerats för energiförsörjningen:
1. Fjärrvärmen skall till 95 procent baseras på förnybara energikällor.
2. Elproduktion baserad på förnybara energikällor ökar så att den balanserar den del
som ej kan nås med effektivisering vid omställningen av energisystemet.
3. Minst 30 procent av de kommunala verksamheternas fordon drivs med förnyelsebar energi 2010.
4. Användningen av olja till uppvärmning skall minska med 50 procent mellan 1997
och 2010.
Under 2003 baserades fjärr- och kraftvärmeproduktionen med 83 procent av förnyelsebara energikällor vid den senaste kontrollen av delmålen. För övriga mål saknas idag
tillförlitlig statistik.

5.6.2 Statistiskt underlag
I Figur 44. beskrivs bruttotillförseln av bränslen till kommunen. Den totala bränsletillförseln uppgick år 2003 till cirka 1 700 GWh
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Brutto tillförseln av bränslen i Eskilstuna kommun (SCB, 2003).

Den totala elanvändningen i kommunen uppgick till 853 GWh år 2003, varav egen elproduktion i kraftvärme 181 GWh.
Enligt statistiken för 2003 fördelade sig energianvändningen inom olika användningssektorer enligt följande diagram, se Figur 45, Figur 46 och Figur 47.
Eskilstuna har ett väl utbyggt fjärrvärmesystem och fjärrvärmen är den största uppvärmningsformen inom sektorn bostäder och service, men även andelen el är förhållandevis
stor.
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Slutanvändning inom sektorn bostäder och service i Eskilstuna kommun
(SCB, 2003).

Inom industrisektorn är elanvändningen den största enskilda energiformen. Även oljeanvändningen är betydande, sannolikt på grund av kommunens stora inslag av tillverkande
industri, se Figur 46.
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Slutanvändning inom industrisektorn i Eskilstuna kommun (SCB, 2003).

Som framgår av Figur 47 är de fossila bränslena helt dominerande inom transportsektorn.

60

PM 1:2006 Energibalans
600

Energianvändning [GWh]

500

400

300

200

100

0
Råolja och oljeprodukter

Figur 47

El

Slutanvändning inom transportsektorn i Eskilstuna kommun
(SCB, 2003).

5.6.3 Fjärrvärme
Bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen i Eskilstuna kommun utgörs främst av flis.
Eskilstuna använder inte avfall eller returbränsle för fjärrvärmeproduktionen. Av Figur 48
framgår hur slutanvändningen av fjärrvärme, totalt cirka 700 GWh per år, fördelar sig på
olika sektorer, fördelningen avser 2003.

Fjärrvärmeleveranser Eskilstuna kommun 2003
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Figur 48

Fjärrvärmeleveransernas fördelning på olika sektorer i Eskilstuna kom
mun, år 2003.

Bränsleförsörjningen för kraftvärmeverket i Eskilstuna sker helt med skogsflis. Den största leverantören av bränsle är Sydved, som svarar för cirka 50 procent av leveranserna.
Resterande leveranser är relativt jämnt fördelade på fyra andra leverantörer. Bränslet
bedöms främst ha sitt ursprung i närregionen Södermanland och Östergötland samt norra
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Småland. Mindre mängder av bränslet kan även komma från norra Mellansverige och
Bergslagen.

5.6.4 Avfall och biobränslen
Som redan framgått har Eskilstuna inte någon egen avfallsförbränning och enligt avfallsplanen från 2002 avser man inte att börja förbränna avfallsfraktioner i Eskilstuna. Man
uppger att man kommer att teckna avtal med grannkommuner om förbränning.
Ökad källsortering och fraktionering av allt avfall är en ambition i avfallsplanen. En sådan utveckling leder till att fraktionerna som slutligen förbränns kan få en annan sammansättning och förändras avseende mängden. Sorterat avfall som returbränslen utan
innehåll av föroreningar kan eldas i anläggningar som ursprungligen har varit avsedda för
andra bränslen.
Eskilstuna har följande hantering av de brännbara fraktionerna av sitt avfall.
5.6.4.1 Hushållsavfall
Fram till 2002 deponerade Eskilstuna allt sitt hushållsavfall, så företeelsen med avtal med
grannkommunerna om förbränning är förhållandevis ny och baseras inte på ett långvarigt
samarbete inom området. Mot den bakgrunden är det inte osannolikt att det kan bli förändringar och nya konstellationer vad gäller omhändertagandet av hushållsavfallet.
I dag insamlas allt hushållsavfall i kommunen i egen regi. Avfallet omlastas till större
fordon för transport till förbränning. All förbränning av hushållsavfallet sker för närvarande i anläggningar i Linköpings kommun. Kommunen har ett löpande treårsavtal med
Linköping med rätt till förlängning. Ombyggnader planeras i Linköping, vilket medför att
kapaciteten kan komma att gå ned tillfälligt. Enligt avtalet med Eskilstuna har Linköping
skyldighet att ta emot hushållsavfallet. Det är Linköping, som mottagare, som skall se till
att avfallet kan förbrännas i annan anläggning. Enligt uppgift kan Jönköping bli aktuellt
som alternativ under en period. Andra anläggningar för hushållsavfall i regionen är främst
Högdalen och Uppsala.
Mängden av fraktionen som skickas till Linköping är cirka 22 000 ton per år.
5.6.4.2 Returbränsle
I regionen finns ett antal anläggningar som kan ta emot olika fraktioner av returbränslen.
Nedanstående redovisning beskriver hanteringen i Eskilstuna idag och som den kan förväntas ske de närmaste 2-3 åren. Idag importeras den här typen av bränslen till betydande
del till de svenska anläggarna men i framtiden kan importen minska eller upphöra, och
det blir konkurrens om speciellt de trädbaserade fraktionerna.
Trädbaserat
Trädavfall, som till stor del består av lastpallar, emballage, rivningsvirke och andra trämaterial, flisas och skickas främst till Igelstaverket i Södertälje men även till Nyköping
för förbränning. Returbränslen med trädursprung utan innehåll av plast, gummi och papper kan i framtiden bli ett bränsle för många anläggningar i regionen. Kommer den nya
kraftvärmeanläggningen i Igelsta till stånd, ökar behovet av trädbaserade returbränslen
där. En trolig utveckling är att flödet av den här fraktionen kommer att fortgå från Eskilstuna till länet och Igelstaverket.
Mängden av fraktionen, som skickas till Igelsta och Nyköping, uppgår till 8-9 000 ton per
år.
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Trä, plast, papper
Fraktioner med det är innehållet är lite besvärligare att förbränna och vissa andra krav
ställs på anläggningarna. Fraktionen går idag till Igelstaverket för förbränning. Det är
troligt att den här fraktionen även i framtiden går till Igelstaverket.
Mängden som transporteras till Igelstaverket uppgår till 2 000-2 500 ton per år.
Textilier, gummi m m
Fraktionen innehåller mera föroreningar än övriga returbränslen och måste därför förbrännas i anläggningar med avancerad rökgasrening. Eskilstuna har ett visst utrymme i
avtalet för att sända den här fraktionen till Linköping. Ett alternativ är främst Uppsala
som tar emot viss del av detta avfall. En tredje anläggning som kan bli aktuell är avfallsförbränningen i Högdalen.
Mängden av fraktionen är cirka 8 000-10 000 ton per år.

5.7 Nyköpings kommun
Energibolaget i Nyköping ingår sedan ett antal år i Vattenfall koncernen och är helägt av
Vattenfall. Bolaget producerar i värme och el i sina anläggningar i Nyköping.

5.7.1 Energiplan
Den senaste dokumenterade energiplanen för Nyköpings kommun upprättades 1999.
I policyfrågor styrs kommunens agerande av den mycket översiktliga miljöpolicy sedan
2002 som finns för kommunen. Några direkta konkreta miljömål för energin finns inte.
Varje år görs ett miljöbokslut som är offentligt. Även detta är kortfattat och innehåller
inte information om energianvändningen i kommunen utöver uppgifter om användningen
av främst el i kommunala fastigheter samt vissa uppgifter om bränsleanvändningen i
kommunägda bilar. Baserat på SCB-statistik samt kompletterande information från kommunen och Vattenfall kan följande översiktliga beskrivning göras för energitillförseln och
-användningen i Nyköping.

5.7.2 Statistiskt underlag
Av Figur 49 som baseras på energistatistik från SCB framgår hur energitillförseln till
Nyköping, 2003, fördelar sig på olika energislag och bränslen. Den totala energitillförseln
uppgick till cirka 1 400 GWh.
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Råolja och oljeprodukter

Kol och koks

Biobränslen

Övrigt

Figur 49 Bruttoenergitillförsel till Nyköpings kommun (SCB, 2003).

Av Figur 50 framgår hur den slutliga energianvändningen fördelar sig på olika energislag
inom sektorn bostäder och service enligt SCB statistik för 2003.
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Slutanvändning inom sektorn bostäder och service i Nyköpings kommun
(SCB, 2003), (GWh).
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Slutanvändningen i industrisektorn fördelar på olika energislag enligt Figur 51.
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Slutanvändning inom industrisektorn i Nyköpings kommun
(SCB, 2003), (GWh).

På samma sätt som flertalet kommuner i Sverige dominerar fossila bränslen transportsektorn. I Figur 52 redovisas fördelningen och som framgår är användningen av fossilbränsle
drygt 750 GWh per år.
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Figur 52
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Slutanvändning inom transportsektorn i Nyköpings kommun
(SCB, 2003), (GWh).

5.7.3 Avfall och biobränslen
Inom Nyköpings kommun finns ingen förbränning av hushållsavfall. Däremot finns det
en fliseldad anläggning som kan förbränna RT-flis.

65

PM 1:2006 Energibalans

5.7.3.1 Hushållsavfall
Nyköping har ett system med källsortering tillsammans med ett antal andra kommuner i
Södermanland. Avfallet delas upp i två fraktioner, en för rötning och en för övrig fraktion. Allt detta avfall skickas till Tveta avfallsanläggning i Södertälje för vidare hantering.
Här kommer transporter in i länet från Nyköping, Oxelösund, Gnesta,Trosa och Nykvarn.
Den totala mängden från Nyköping uppgår till cirka 12 000 ton per år.
5.7.4

Returbränsle

I regionen finns ett antal anläggningar som kan ta emot olika fraktioner av returbränslen.
Nedanstående redovisning beskriver hanteringen som den sker i Nyköping idag och som
den förväntas ske de närmaste åren. Idag importeras den här typen av bränslen till betydande del till de svenska anläggarna, men i framtiden kan importen minska eller upphöra
och det kan uppstå konkurrens om de trädbaserade fraktionerna.
Trädbaserat, RT-flis
Trädavfall, som till stor del består av lastpallar, emballage, rivningsvirke och andra trämaterial, flisas och skickas främst till Vattenfalls anläggning i Nyköping för förbränning.
Returbränslen med trädursprung utan innehåll av plast, gummi och papper kan i framtiden bli ett bränsle för många anläggningar i regionen. Det troliga är dock att den här flisen kommer att eldas i anläggningen i Nyköping, eftersom anläggningen där sortering
och flisning sker ligger i nära anslutning till förbränningsanläggningen.
Den årliga mängden av fraktionen är cirka 2 000 ton per år.
Trä (behandlat), plast, textil m.m.
Fraktioner med det här innehållet är lite besvärligare att förbränna och vissa andra krav
ställs på anläggningarna. Fraktionen går idag till Linköping för förbränning. Ett avtal som
sträcker sig till 2009 är tecknat med Linköping.
Den totala mängden av fraktionen är 800-900 ton per år.
Utsorterad hård- och mjukplast
Fraktionen innehåller mera föroreningar än övriga returbränslen och måste därför förbrännas i anläggningar med avancerad rökgasrening. Fraktionen tas om hand av entreprenören Sita. Troligen går mycket av fraktionen till förbränning i anläggningar med avancerad rökgasrening. Mängderna av fraktionen är mindre än av övriga fraktioner.
Den totala mängden uppgår till cirka 400 ton per år.

5.7.5 Fjärrvärme och kraftvärme
Fjärrvärmen i Nyköping försörjs med värme främst från den av Vattenfall ägda anläggningen Idbäcksverket. Vattenfall uppger att anläggningen är helt biobränslebaserad och
fossila bränslen används enbart som reserv. Minst 50 procent av bränslet utgörs av returbränslen i form av så kallad RT-flis, det vill säga i princip träbaserat returbränsle, medan
resten utgörs av skogsbränslen.
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Produktion och bränsleanvändning 2004 framgår av Tabell 4.

Producerad värme

318 GWh

Producerad el

94 GWh

Biobränsle tillfört

Fossilt bränsle

441 GWh
motsvarande
153 000 ton
Cirka 23 GWh

Tabell 4 Produktion och bränsleanvändning, 2004.

I miljörapporten finns redovisat vilka mängder av returflis som har levererats från olika
leverantörer såväl importerade som inhemska leveranser. Användningen av GROT och
andra trädbränslen baseras på uppgifter från Vattenfall i Nyköping.
Bränsleförsörjningen för kraftvärmeverket sker till cirka 60 procent med returflis och
cirka 40 procent med skogsflis. Följande tabell, Tabell 5, ger en bild av varifrån bränslet
levereras till fjärrvärmen i Nyköping.

Ursprung

Bränslekvalitet

Lettland import

Spån, bark, GROT

50

Södermanland

GROT

65

Småland och Östergötland

GROT

50

Totalt, skogsbränsle

Levererad bränsleenergi, GWh

165

Norge import

Returflis RT

100

Holland import

Returflis RT

25

Belgien import

Returflis RT

35

SÅBI Mellansverige, Närke,
Värmland, Småland m.fl.

Returflis RT

65

Från lokala avfallstippar

Returflis RT

50

Totalt, returflis RT

275

Totalt biobränsle

440

Tabell 5 Prognostiserade inköp av biobränslen 2005.
Källa Vattenfall.
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6

Bio- och returbränsle i regionen

Vid en genomgång av de fem kommunerna förefaller det som om kommuner i en region
nischar in sig eller renodlar sin energiförsörjning. Det kan bero på marknadskrafter och
miljökrav. Vad gäller avfallsförbränning har kommuner med dåligt utbyggt fjärrvärmenät
svårt att ta tillvara värme från förbränningen, vilket är ett EU-krav. Ett tydligt exempel är
Vattenfall Värme i Uppsala kommun som har avfallsförbränning som sin nisch. Storsatsningen har medfört att andra kommuner i regionen inte har investerat i avfallsförbränning
utan transporterar avfallet till Uppsala för förbränning. Ett annat exempel är Enköpings
kommun, vars värmeförsörjning baseras helt på biobränslen. Ett tredje exempel är Nyköping, där returbränsle i form av RT-flis används. Denna ”marknadsnischning” i kombination med den starkare statliga styrningen vad gäller biobränslen och avfall samt den allmänna trenden mot kommuners sammanväxning till en urban enhet runt Mälaren medför
att ett regionalt samarbete ökar i betydelse.

6.1 Returbränslen
För respektive kommun har flödet för de returbränslen som faller i kommunerna beskrivits. Av dessa beskrivningar framgår vart såväl de biobränslebaserade som andra fraktioner av den brännbara delen av avfallet skickas för förbränning.
Det finns ett flertal anläggningar i berörda kommuner som kan ta emot och förbränna de
olika fraktionerna. Några exempel:
1

”Osorterat” hushållsavfall: Högdalen, Uppsala och Linköping.

Samtliga dessa anläggningar har avancerad rökgasrening och förbränningsanläggningar
som klarar att förbränna alla typer av brännbart avfall, undantaget farligt avfall. Det är
dessa anläggningar som kan förbränna hushållsavfall från de kommuner som inte sorterar
bort andra fraktioner än glas, tidningar, kartonger och metall.
2

Returbränslen som förutom rent trä även innehåller målat trä, plast och vissa
andra fraktioner: Södertälje, Igelstaverket.

De här fraktionerna kan utan problem förbrännas i anläggningarna under 1 ovan. Anläggningen i Södertälje är ett exempel på en anläggning som kan förbränna de här fraktionerna men som inte kan ta emot hushållsavfall.
3

Helt trädbaserat returbränsle, RT-flis: Nyköping

Vissa anläggningar för trädbränslen har sökt och beviljats tillstånd att förbränna trädbaserade returbränslen. Det ställs krav på kvalitetskontroll av bränslet för att säkerställa att
inte förbjudna fraktioner förbränns i anläggningen. Till exempel får inte målat trä användas som bränsle i Nyköpingsanläggningen. Som framgått i kommunbeskrivningarna har
vissa anläggningar inte tillstånd att överhuvudtaget använda återvunnet trä. Ett exempel
på en sådan anläggning är den i Eskilstuna.
Den kapacitet som i dag finns i anläggningarna för förbränning av ”osorterat” hushållsavfall i Högdalen, Uppsala och Linköping bedöms klara regionens behov de närmaste fem
till tio åren. Förbränning av hushållsavfall sker i Stockholmsregionen, Uppsala och Högdalen. Bedömningar som inkluderar både Högdalen och Uppsala indikerar att det kan
finnas en kapacitet för förbränning av hushållsavfall som uppgår till 700 000 ton per år i
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Stockholmsområdet. En bedömning är också att Uppsala kan klara att ta emot en mängd
som motsvarar dagens nivå på 100 000 ton även i framtiden men inte så mycket mer.
Den stora kapaciteten för förbränning av returbränslen finns främst i Igelstaverket i Södertälje och Nynäshamn. Den totala förbränningskapaciteten i Stockholms län beräknas
uppgå till 250 000 till 300 000 ton per år. I en situation med brist på hushållsavfall, som
inte kan uteslutas, kan returbränslen även eldas i avfallsförbränningsanläggningarna i
Uppsala och Högdalen.
Generellt gäller att det kan uppstå en situation där det uppstår konkurrens om returbränslena. I dag sker import av dessa bränslen, men en förväntad utveckling är att de länder
som i dag exporterar dessa bränslen kommer att använda dem i det egna landet. Många
fraktioner är trädbaserade eller innehåller en stor andel trä, vilket gör att de kan bli attraktiva som ersättning för fossila bränslen för att länderna skall klara sina åtagande vad avser
utsläpp av koldioxid.
Att vissa leveranser uteblir kan leda till att nuvarande transportflöden för bränslena förändras. Ökar behovet av en fraktion i en anläggning, är det troligt att den ägaren är beredd
att ge bättre villkor. Konsekvensen kan då bli att en kommun väljer att leverera till den
anläggningen och transportflödet förändras.
Något som talar för en ökad ström av avfallsbränslen mot Stockholmsregionen är en ökad
kraftproduktion i kraftvärmeanläggningar. En förutsättning för sådana anläggningar är att
det finns avsättning för den värme som samtidigt produceras. Fjärrvärmenäten i Stockholmsregionen utgör en stor sådan potential.

6.2 Biobränslen
6.2.1

Förväntad utveckling

Det har gjorts ett stort antal potentialbedömningar för biobränsle genom åren. Statliga
bidrag och olika former av styrmedel har skapat en situation som lett till en kraftig ökning
av biobränsleanvändningen i regionen och hela Sverige. Listan över anläggningar som
har byggts eller byggts om till biobränsle kan göras mycket lång och utbyggnaderna fortsätter. Ett stort biobränslebaserat kraftvärmeverk planeras i Stockholm och ett i Södertälje. Samtliga fem grannkommuner har stora biobränsleanläggningar och en infrastruktur
för biobränsle. Dessa kommuner har en gynnsammare situation än flertalet kommuner i
Stockholms län vad avser logistik och transporter av bränsle till energianläggningarna.
Det enda tillgängliga, accepterade, och därmed det troliga bränslevalet vid en utökad
elproduktion på dessa orter är biobränsle.
På samma sätt är biobränsle idag det enda alternativet för anläggningarna i Stockholms
län. Styrmedlen för att få till stånd ökad kraftvärmeproduktion med biobränslen genom
att utnyttja värmeunderlaget i fjärrvärmesystemen kommer att bestå och kanske även att
förstärkas. Allt talar för att en ökad landtransport av biobränslen från omkringliggande
regioner i landet in mot Stockholmsområdet är att förvänta.
Till detta kommer sjötransporter, dels från andra delar av landet, dels genom import av
bränsle från andra länder.
Något som skulle kunna förändra utvecklingen mot allt mer biobränsleanvändning och
transportbelastningen till följd av detta i regionen är en introduktion av naturgas. En introduktion av naturgas skulle också högst avsevärt förbättra förutsättningarna för en ökad
elproduktion baserad på fjärrvärmeunderlaget. En naturgasintroduktion i större skala lig-
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ger sannolikt 7-8 år framåt i tiden, om den överhuvudtaget kommer till stånd. Förprojekteringar och projekteringar av gasledningar i Mellansverige genomförs just nu av E.ON.
Ledningsträckningar studeras i Östergötland, Södermanland, Västmanland, Dalarna och
Gästrikland. Däremot görs inget förberedande arbete i Stockholmsområdet. Fortum Värme har inte officiellt naturgasen som ett alternativ i sina planer för fjärr- och kraftvärmesektorn i regionen.

6.2.2 Biobränsleförsörjningen
Följande beskrivning baserar sig främst på Mälardalsrådets utredning ”Biobränslen - en
marknadsanalys” 2002:6 med underrubriken Biobränslestrategi i Mälardalen (nedan kallad BIM-utredningen). Utredningen omfattar regionen Stockholm - Mälarregionen, Örebro län, Gävleborgs län och östra delarna av Dalarna. Samtliga scenarier i utredningen
innebär en ökad biobränsleanvändning. Till viss del har utredningen kompletterats med,
främst kvalitativa, bedömningar baserat på kontakter med de fem kommunerna.
I det som i BIM-utredningen benämns ”Önskesceneriet” ersätts kol och en stor del av
torven i fjärrvärme främst av GROT och olja, tallbecksolja, elektricitet, gasol. Övrigt
bränsle ersätts med förädlade biobränslen. Olja behålls för att täcka spetslaster som antas
motsvara fem procent av fjärrvärmeproduktionen. I all enskild uppvärmning antas en
övergång till fjärrvärme och till förädlade biobränslen. Det finns ytterligare två scenarier i
utredningen som är extremare, men ”önskescenariot” bedöms av utredarna själva som
optimistiskt och att det kommer att ta tid innan det uppfylls. Baserat på ”önskescenariot”
kan följande beskrivning och analys göras. Tabell 6 baseras på underlag från BIMutredningen, med avrundade siffror.
Län

Tillgångar
min
[TWh]
3,9

Tillgångar
max
[TWh]
5,9

Efterfrågan
År 2000
[TWh]
5,2

Efterfrågan
”Önskescenario”
[TWh]
17,1

Uppsala

1,6

3,6

2,1

3,5

Södermanland

1,4

3,2

1,4

2,8

Västmanland

1,5

3,2

1,2

3,4

Örebro

2,0

4,3

1,2

2,9

Dalarnas

3,3

6,4

1,3

2,9

Gävleborgs

3,5

6,6

1,5

3,0

Stockholms

Tabell 6

Tillgång och efterfrågan på biobränslen i regionen vid ett scenario med
utökad användning enligt BIM-utredningen.

Källa: BIM- utredningen, avrundade siffror.
Av tabellen framgår att i ett scenario som eftersträvar en storskalig övergång till biobränsle är efterfrågan större än tillgången i de södra och mellersta delarna av regionen, medan
det finns ett visst överskott i den norra delen av regionen. Situationen kan sammanfattas
länsvis enligt följande.
I tabellerna anges behoven i TWh. Värmevärdet för GROT ligger överslagsmässigt på
4,9 MWh per ton, vilket innebär att 1 TWh motsvarar cirka 200 000 ton. Ett ton pellets
har värmevärdet 4,8 MWh.
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Stockholms län

Länet får ett stort underskott av biobränslen och avfall i scenariot.
Bränsle

Ökning användning av
egna tillgångar
[TWh]
2,8

Importbehov till länet

Flis, GROT

-

4,0

Förädlat biobränsle, pellets

-

8,0

Avfallsförbränning

[TWh]
-

Ett ökat uttag av avfall i länet leder till ökade transporter till de stora avfallsförbränningsanläggningarna i länet. För nya anläggningar gäller det att finna lämpliga lokaliseringar,
gärna med tillgång till fjärrvärmenäten i Stockholms stad där avsättning för värmen finns.
Importen till länet av inhemsk GROT kan främst ske från de norra delarna av regionen
eller norr om regionen eller alternativt importeras från andra länder. Inom regionen är
landtransporter ett alternativ, men när transportavståndet ökar är sjötransporter att föredra.
Den mängd förädlat bränsle som kan komma att behöva tillföras länet utifrån uppskattas
till cirka 8 TWh och motsvarar i stort den mängd förädlat bränsle som kan framställas
från spån i landet.
Uppsala län
Anläggningen i Uppsala kan komma att behöva tillförsel av avfallsbränslen från Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Egna tillgångar av GROT räcker för dagens behov.
Dessutom bedöms att länet kommer att behöva importera följande bränslen.
Bränsle

Importbehov
[TWh]
1,5

Flis, GROT
Förädlat biobränsle, pellets

0,5

Importen av GROT kan på samma sätt som för Stockholms län främst ske från norra delarna av regionen eller regioner längre norr ut. Förutsättningarna för långväga båttransporter av GROT är mindre bra för de delar av länet där efterfrågan finns. Däremot kan
båttransport kombinerat med landtransport vara ett alternativ för det förädlade bränslet.
Södermanlands län
Även Södermanlands län får behov av att importera biobränslen. Underlaget för att bygga
ut avfallsförbränningen i länet är inte tillräckligt. Alternativet är att fortsätta att transportera avfallet söderut eller till Stockholmsområdet. Länet kommer att ha följande behov.
Bränsle

Importbehov
[TWh]
0,5

Flis, GROT
Förädlat biobränsle, pellets

1,0
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Importen av GROT kan främst ske från nordväst, eftersom konkurrensen i syd gör att
leveranser söderifrån är mindre sannolika. Import av pellets måste sannolikt ske med tåg
eller lastbil från Östersjö- alternativt Mälarhamnar till kommunerna inne i landet.
Västermanlands län
Det är mindre sannolikt att det finns ett tillräckligt underlag för att uppföra ytterligare
avfallsförbränningskapacitet i länet. Alternativet är att transportera avfallet till Stockholm, Borlänge, Uppsala eller Karlskoga. Länet kommer att ha följande behov.
Bränsle

Importbehov
[TWh]
1,5

Flis, GROT
Förädlat biobränsle, pellets

1,0

GROT-bränslet kommer sannolikt främst att importeras från norr och nordväst. Det finns
viss pelletstillverkning i länet, men spånråvara kommer att behöva importeras.
Örebro län
Mindre mängder avfall kan komma att skickas från Örebro län till omkringliggande läns
anläggningar. Även Örebro län har som nedan framgår ett behov av att importera biobränslen.
Bränsle

Importbehov
[TWh]
0,5

Flis, GROT
Förädlat biobränsle, pellets

1,0

Dalarnas - och Gävleborgs län
I de båda nordligaste länen i östra Mellansverige finns ett visst överskott av biobränslen.
Bränsle
Potential för export
Flis, GROT

Dalarnas län
[TWh]
1-3

Gävleborgs län
[TWh]
1-2,5

Eventuell potential för export av pellets från dessa län har inte kartlagts utan måste undersöktas ytterligare.

6.2.3 Slutsatser för biobränsleförsörjningen i Stockholms
län
I ett scenario, som det ovan beskrivna ”önskescenariot”, med en massiv satsning på biobränslen, uppstår ett stort underskott i Stockholms län, varav det mesta i regionen närmast
Stockholm.
Underskottet kan bli så stort som 8,5 TWh vid låg tillgång i länet och 5,2 TWh vid scenariot med större tillgång i länet. Bristen på råvara för pellets uppgår till 10,5 TWh i regionen och största delen av bristen föreligger i Stockholms län med 8 TWh.
Överskotten på GROT i Dalarna kan täcka en del av behovet, men konkurrensen om de
närliggande tillgångarna är stor i regionen. Förutsättningarna att importera ytterligare
bränslen söderifrån bedöms som mycket små.
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Transportströmmen på land av biobränslen i form av GROT kommer att gå norrifrån till
länet men även genom länet. Det förutsätts att en stor del av transporterna av GROT till
Stockholm kommer att ske sjövägen från norra Sverige eller via import från andra länder.
Man kan också utgå ifrån att bränslena inte alltid transporteras den rätta vägen logistiskt
sett. Transportvägarna styrs till stor del av priset på varan. Kan stora kvantiteter köpas till
lägre pris i andra länder, kan det motivera en längre transportväg och högre kostnader för
transporten. Står valet mellan land och sjötransporter, kan en sjötransport tillåta avsevärt
längre transportsträcka.
Pellets tillåter längre transporter, men tillgången begränsas av tillgången på spånråvara.
Till Stockholmsregionen är det sannolikt att pellets kommer att behöva importeras från
andra länder om ”önskescenariot” skall kunna uppfyllas.
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BILAGA 1
Underlag från SCB
Exempel Stockholms kommun
Kommunal energibalans (MWh) efter region,
kategori, energibärare och tid
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0180
Sthlm

..

3.4 Insats Värmekraftverk
(ej kärn-)

3.5 Insats Indust.mottrycksanl.

..
..
..
..

3.7.1 Insats Spec.Fristående
..
värmev. värmepumpar

..

4.1 Omvandlat Vattenkraft..
stationer

..

..

4 Omvandlat totalt

4.2 Omvandlat Vindkraftverk

4.3 Omvandlat Kärnkraftverk
..

..

3.7 Insats Fristående värme..
verk

..
..

..

..

..

..

..

3.6.2 Insats Kraftvärmeverk,
536766
elprod.

3.6.1.1 Insats Spec. Fjärrvärme m. värmepumpar

3.6.1 Insats Kraftvärmeverk,
951342
fjärrvärmeprod.

..

3.3 Insats Kärnkraftverk

..

..

..

3.2 Insats Vindkraftverk

..

1488108 ..

3.1 Insats Vattenkraftstatio..
ner

1488108 ..

3 Insatt för omvandling
totalt
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..
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..

..

..
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..
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..
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..
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..

..

..

..
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..
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..

..

..
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119898

301031

..

379293

..

2760

..

..

..

802982

2846707 1733165 2023542

..

..

..

..

..

200430

197825

..

99056

..

125

..

..

..

497437

708464

76

..
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..

205
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

1 Sten2
3 Ben5 Eldnings- 6 Eldningsol7
8 Na9
4 Diesel
kol
Koks
sin
olja 1
ja>1
Gasol turgas Torv

2 Bruttotillförsel

Stockholms kommun 2003

..

..

..

..

..

110334

210867

..

1416587

..

..

..

..

..

1737788

1760033

10 Träbränsle

..

..

..

..

..

519266

15303

..

63032

..

..

..

..

..

597601

597601

..
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..

..

..

55084

..

..

89327

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

7860042

2739871

209196 684222 2739871

35573

..

595404 ..

..

..

..

..

..

840173 740145 2739871

855856 809350 2035871

11
12
13
14 FjärrAvlutar Avfall Övrigt
värme

..

..

..

7860042

2739871

4583219

1352449

89327

3504714

..

3723

..

..

..

9444104

14858902

15 Summa
bränslen

17 Total
energi

2739871

4622337

1352449

89327

3532869

..

3723

..

..

..

9511377

..

..

..

..

..

..

1192635 9052677

..

39118

..

..

28155

..

..

..

..

..

67273

6565353 21424255

16 Elenergi

Bilaga 1. Kommunal energibalans (MWh) efter region, kategori, energibärare och tid (källa SCB: http://www.h.scb.se/scb/mr/enbal/guide/en_frame.htm)
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..
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10 Trä11
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16 Elenergi
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3851825
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89327
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17 Total
energi
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22244
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10 Träbränsle
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..
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15683
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15683

..
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69206

..
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106237
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..
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..

..

11
12
13
14 FjärrAvlutar Avfall Övrigt
värme

..

..

400573

5398648
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..

..

15 Summa
bränslen

3677

..

783653
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652838
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16 Elenergi

3677

..

1184226

7091400

4022515

5195361

1965787

1163549

21183

19459794

0

843734

159045

17 Total
energi
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BILAGA 2
Fjärrvärmeverksamhet i Stockholms län,
ägarbilder
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FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET I STOCKHOLMS LÄN, ÄGARBILDER

Kommun

Distribution

Produktion

Södertälje

Telge Energi Nät AB, ägt av Södertälje kommun
Telge Energi Nät AB, ägt av Södertälje kommun
Södertörns Fjärrvärme AB,
(SFAB) som ägs av Södertälje,
Botkyrka och Huddinge kommuner.
Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB)
som ägs av Södertälje, Botkyrka
och Huddinge kommuner
Södertörns Fjärrvärme AB,
(SFAB) som ägs av Södertälje,
Botkyrka och Huddinge kommuner.
Vattenfall AB
Vattenfall AB
Fortum 9
Kommunen har styrelseplats men
inget ägande
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB Äger flera
panncentraler och expanderar.
Vattenfall AB, äger centraler i
Fisksätra, Älta och Orminge

Söderenergi AB, ägt av Botkyrka och
Huddinge kommuner
Söderenergi, ägt av Botkyrka och
Huddinge kommuner
Söderenergi, ägt av Botkyrka och
Huddinge kommuner

Nykvarn
Botkyrka

Huddinge
Salem

Haninge
Tyresö
Nynäshamn
Nacka

Värmdö
Täby
Vallentuna

Danderyd

Vattenfall AB, Gustavsbergs centrum
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB, äger panncentralerna i centrum.
Energisystem Sverige AB driver
verksamheten. Rekonstruktion av
verksamheten pågår och kortsiktigt
är Lantbrukskrediter AB helägare av företaget
Norrenergi AB
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB säljer, distribuerar, till Danderydssjukhus,
köper värmen från Norrenergi eller
transiterar på deras nät

9

Söderenergi, ägt av Botkyrka och
Huddinge kommun
Söderenergi, ägt av Botkyrka och
Huddinge kommun
Vattenfall AB
Vattenfall AB
Fortum 1
Kommunen har styrelseplats men inget
ägande
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Äger flera panncentraler
och expanderar.
Vattenfall AB, äger centraler i Fisksätra, Älta och Orminge
Vattenfall AB, Gustavsbergs centrum
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB, äger panncentralerna i
centrum.
Energisystem Sverige AB driver verksamheten. Rekonstruktion av verksamheten pågår och kortsiktigt är Lantbrukskrediter AB helägare av företaget
Norrenergi AB, ingen lokal produktion
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB levererar till Danderydssjukhus, köper värmen från Norrenergi
eller transiterar på deras nät

Fortums fjärrvärmeverksamhet i Nynäshamn ägs direkt av Fortum medan övrig fjärrvärmeverksamhet i
länet är samägt med Stockholms stad.
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Kommun

Distribution

Produktion

Vaxholm

Energisystem Sverige AB driver
verksamheten. Rekonstruktion av
verksamheten pågår och kortsiktigt
är Lantbrukskrediter AB helägare företaget
Energisystem Sverige AB driver
verksamheten. Rekonstruktion av
verksamheten pågår och kortsiktigt
är Lantbrukskrediter AB helägare företaget
Norrtälje Energi (verksamhet i
Norrtälje, Rimbo och Hallstavik)
ägare Norrtälje kommun
E.ON Sverige (f.d Sydkraft/Graninge)
Sollentuna Energi, Sollentuna
kommun är ägare

Energisystem Sverige AB driver verksamheten. Rekonstruktion av verksamheten pågår och kortsiktigt är Lantbrukskrediter AB helägare företaget

Österåker

Norrtälje
Järfälla
Sollentuna

Upplands
Väsby
Sigtuna
UpplandsBro
Ekerö
Stockholm

Solna

Sundbyberg
Lidingö

Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB
E.ON Sverige (f.d. Sydkraft/Graninge)
Saknar fjärrvärme, kommunen har
en panncentral för centrum i Tappström
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB
Norrenergi producerar och distribuerar till några områden i västra
Stockholm
Norrenergi, ägs av Solna (2/3) och
Sundbybergs (1/3) kommuner
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB levererar till Karolinska sjukhuset
Norrenergi, ägs av Solna (2/3) och
Sundbybergs (1/3) kommuner
Fortum Värme samägt med
Stockholms stad AB

Energisystem Sverige AB driver verksamheten. Rekonstruktion av verksamheten pågår och kortsiktigt är Lantbrukskrediter AB helägare företaget
Norrtälje Energi (verksamhet i Norrtälje,
Rimbo och Hallstavik) ägare Norrtälje
kommun
E.ON Sverige (f.d Sydkraft/Graninge)
Sollentuna Energi, Sollentuna kommun
är ägare.
Fortum värme samägt med Stockholms
stad AB sköter driften av vissa produktions- anläggningar.
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB
E.ON Sverige (f.d. Sydkraft/Graninge)
Saknar fjärrvärme, kommunen har en
panncentral för centrum i Tappström
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB
Norrenergi producerar och distribuerar
till några områden i västra Stockholm
Norrenergi, ägs av Solna (2/3) och
Sundbybergs (1/3) kommuner
Fortum Värme samägt med Stockholms
stad AB levererar till Karolinska sjukhuset
Norrenergi, ägs av Solna (2/3) och
Sundbybergs (1/3) kommuner
Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

Inom ett antal av kommunerna finns även andra mindre aktörer som driver mindre centraler. I några fall sker värmeleveranser över kommungränserna från aktörer verksamma i
angränsande kommuner.
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BILAGA 3
Energitillförsel och användning
i Stockholms län år 2003
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Energitillförsel och användning i Stockholms län år 20031
Råolja och oljeprodukter
Värmepump4

2

Kol och koks
Övrigt5

Biobränslen

Avfall3

Torv

El (ej prod. i Stockholms län)

Total tillförd energi i Stockhoms län 2003 uppdelad på energislag, 54107 GWh

1500

519

19480

856

5905

1444

3805

20508

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärme

Totala förluster, 3982 GWh
Distributionsförluster
2573
Fjärrvärme

Stadsgas

El

Omvandlingsförluster
1409

Total slutlig användning 2003 uppdelat på energibärare,
50035 GWh

12017

16743

19577

401 (stadsgas)

12 (kol och koks)

1174 (biobränsle)

16 (avfall)
95 (övrigt)

Total slutlig användning 2003 uppdelat på sektorer (och energibärare), 50035 GWh
Industri
6482
728 (fjärrvärme)
1416 (olja)
3628
11289
70 (stadsgas)
12 (kol och koks)
442 (biobränsle)
1
(avfall)
95 (övrigt)

Transporter
13127

Bostäder, service
30427

3646

14855

331 (stadsgas)
380 (biobränsle)

11681

1094 (el)
352 (biobränsle)

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 3805 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 2571 och drivenergi från el 1234 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm.

Energitillförsel och användning i Stockholms län år 2003.
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Energitillförsel och användning
i Stockholms stad år 2003
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Energitillförsel och användning i Stockholms stad år 20031

Råolja och oljeprodukter
Värmepump4

2

Kol
Övrigt5

Biobränslen
El (ej prod. i Stockholms kommun)

Avfall

3

Total tillförd energi i Stockhoms stad 2003 uppdelad på energislag, 22885 GWh

7770

1488

2752

856

2829

671

6565

Omvandling i kraft- och värmeverk och gasverk, samt distribution av el och fjärrvärme

Totala förluster och nettoexport, 2920 GWh

Fjärrvärme

Stadsgas

Distributionsförluster
1123
Omvandlingsförluster
1082

El

Nettoexport
7166

Total slutlig användning 2003 uppdelat på energibärare,
19965 GWh
401 (stadsgas)
269 (biobränsle)

6615

5869

6726
16 (avfall)
69 (övrigt)

Bostäder, service
Industri
13411
1326
253 (fjärrvärme)
192 (olja)
70 (stadsgas)
1378
5318
6362
71 (biobränsle)
16 (avfall)
69 (övrigt)
331 (stadsgas)
655 (el)
23 (biobränsle)

Transporter
5228

4299
175 (biobränsle)
754 (el)

Anmärkning:
1 På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå.
2 I biobränsle ingår fast träbränsle, avlutar (bla tallbeckolja), etanol och biogas.
3 Avfall - endast hushållsavfall
4 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till systemet avser producerad
fjärrvärme 2829 GWh. Upptagen värme från omgivningen var 1956 och drivenergi från el 873 GWh.
5 Övrigt - industriavfall, bränslekross, olivkärnor mm.
6 Nettoexport av fjärrvärme till omgivande kommuner

Energitillförsel och användning i Stockholms stad år 2003.
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BILAGA 5
Modell över fjärrvärmenäten
i Stockholmsområdet
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Modell över fjärrvärmenäten i Stockholmsområdet. Linjernas tjocklek visar
ledningarnas flödeskapacitet.
Fortum Värmes tre nät är Centrala nätet, Västra nätet och Södra nätet."
Copyright bakgrundskarta SBK/Lantmäteriet
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Energiförsörjning och energianvändning är komplexa frågor.
Stockholmsregionen försörjs av flera energisystem, som samverkar
eller kompletterar varandra. Avreglering och ändrade verksamhetsformer har förändrat förutsättningarna för planeringen inom detta
område.
Denna promemoria har tagits fram för att höja kunskapsnivån inom
energiområdet och skapa en gemensam bild av nuläget.
I promemorian beskrivs tillförsel och användning av energi år 2003
samt den utveckling som kan förväntas fram till år 2010 för hela
Stockholms län och för Stockholms stad skilt från länet.
Fem kommuner utanför Stockholms län, Uppsala, Västerås, Enköping,
Eskilstuna och Nyköping visar en kartläggning av energisituationen.

